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Anais de resumos dos trabalhos apresentados na 15ª Semana de Graduação / 26ª Uerj Sem 

Muros inscritos nas modalidades de Estágio Interno Complementar (EIC), Iniciação à 

Docência(ID), Monitoria, Mostra de Monografia e Projetos de Final de Curso, Mostra de 

Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas/PROINICIAR, Mostra do Programa de Educação 

Tutorial – PET, Mostra do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID, 

Mostra do Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA e Mostra do 

Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores – LIFE. 

Sub-reitoria de Graduação, setembro de 2015. 
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Por áreas de conhecimento 

Ciências Agrárias - 003 

Ciências Biológicas - 009 

Ciências Exatas e da Terra - 091 

Ciências Humanas - 173 

Ciências Sociais Aplicadas - 449 

Ciências da Saúde - 540 

Engenharias - 630 

Linguística, Letras e Artes - 662 

 

 

 

Os resumos estão distribuídos obedecendo a seguinte sequência: Área de Conhecimento; Centro Setorial e 
Modalidade de Bolsa, em ordem alfabética por título da apresentação.  
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NHOQUE COM ALEGAÇÃO FUNCIONAL: ENSAIO 

Área temática: Ciências Agrárias / Ciência e tecnologia de alimentos / Tecnologia 

de Alimentos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MATILDE PUMAR 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Cristina Jesus Freitas 

Estagiário(s):  

Roberta Monteiro Caldeira 
 

Alimentos com Alegação Funcional se caracterizam por oferecer benefícios à saúde, 

além do valor nutritivo inerente à sua composição, desempenhando um papel 

potencial na redução do risco de doenças crônico-degenerativas. A soja é um grão 

rico em proteínas, fonte de vitaminas do complexo B (niacina e riboflavina) e em 

vitamina C. Contém ainda, isoflavonas, que atuam na prevenção de doenças como 

câncer de mama, próstata e cólon de útero, na redução dos sintomas do climatério, 

melhora do perfil lipídico e diminuição da perda de massa óssea. As fibras 

alimentares, solúveis e insolúveis, contribuem para a manutenção do nível 

glicêmico. A soja, por apresentar baixo índice glicêmico, é relevante na prevenção 

de diabetes e obesidade. Nenhuma alteração mutagênica foi observada em 

qualquer concentração, já que a dose diária pode chegar a 160 mg/dia e, até o 

momento, não há qualquer eventual efeito adverso significativo conhecido 

(ANVISA, 2002). Mesmo com muitos benefícios a soja ainda é pouco usada na dieta 

brasileira. O objetivo da pesquisa foi desenvolver um produto, nhoque, utilizando a 

soja com fins de alegação funcional. A pesquisa foi realizada no Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos (LabTec) do Instituto de Nutrição (UERJ). Os grãos de soja 

e os demais ingredientes foram adquiridos no comércio varejista do Rio de Janeiro. 

O nhoque de soja foi elaborado seguindo a técnica estabelecida na receita de uma 

revista popular (Guia da Cozinha), e as normas da Técnica Dietética e da 

Tecnologia dos Alimentos, comuns a esse tipo de preparação culinária. Após 

cocção, foram feitos rolinhos, cortados (≈ 2cm) e coccionados em água fervente 

até subirem à superfície. O nhoque foi colocado em um refratário e coberto por 

molho de tomate pré-aquecido e polvilhado com queijo ralado. As características 

morfológicas do nhoque de soja foram obtidas a partir do registro de imagem 

digital (resolução 8.0 megapixels). Foi verificado o peso pré e pós-cocção e 

calculado o rendimento e o fator térmico (AACC, 1995; ARAÚJO & GUERRA, 1995). 

As características macroscópicas mostraram uma preparação de aspecto agradável 

o que motivaria o consumo da mesma. A degustação pela equipe do LabTec 

evidenciou sabor bastante agradável ao paladar. O rendimento foi de 92%. O 

estudo tem continuidade mediante análises sensorial, física e química da 

preparação verificando ainda, se alcança o nível de alegação funcional. 

Agradecimentos: FAPERJ e CETREINA. 
 

E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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OMELETE COM INULINA: CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, FÍSICAS E 

QUÍMICAS 

Área temática: Ciências Agrárias / Ciência e tecnologia de alimentos / Tecnologia 

de Alimentos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MATILDE PUMAR 

Supervisor(es) Participante(s):  

Shizuco Kajishima 

Estagiário(s):  

Ana Patrícia Amorim Gomes 
 

Atualmente se recomenda uma alimentação com baixo teor de sal, açúcar e 

gordura, e com alto teor de fibras alimentares, vitaminas e minerais, visto que 

existe um grande número de pessoas que estão acima do peso adequado. Com o 

crescimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), as indústrias de 

alimentos vêm adequando seus produtos de acordo com a necessidade do 

consumidor. “A denominação Alimentos para Fins Especiais (AFE) é a designação do 

alimento convencional de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade 

a que se destina” (ANVISA, 1998). Relata-se que o consumo frequente de alguns 

tipos de fibras podem diminuir o colesterol total. Yacon (Smallanthus sonchifolius), 

é um tubérculo que apresenta um sabor adocicado e é considerada um alimento 

com baixo Índice Glicêmico (IG). Há evidências de que os frutooligossacarídeos 

(FOS), como a inulina encontrada na yacon, aumentam a saciedade e alteram o 

tempo de trânsito gastrintestinal. Recentemente descobriu-se que a inulina pode 

atuar como substituto do açúcar ou da gordura, com a vantagem de não resultar 

em incremento calórico (apresenta valor calórico reduzido 1 Kcal/g), além disso, 

apresenta algumas propriedades funcionais atuando no organismo de maneira 

similar à Fibra Alimentar (FA). Estudos mostram que estes carboidratos podem ser 

usados na elaboração de preparações culinárias e no desenvolvimento de novos 

produtos para melhorar os aspectos sensoriais além de contribuir com propriedades 

promotoras de saúde. Desenvolvemos no Laboratório de Tecnologia dos Alimentos 

(LabTec) do Instituto de Nutrição uma omelete ao forno com yacon e 

caracterizamos macroscópica (registro digitalizado câmera 5Mpx), física (pesos pré 

e pós-cocção e cálculo de rendimento) e quimicamente (pH e ºBrix). As 

características físicas foram realizadas em 6 amostras e as químicas, três preparos 

de amostra em triplicata (média e desvio padrão) seguindo a metodologia oficial. 

Mediante as fotos e a degustação da Equipe do LabTec podemos afirmar que tem 

bom aspecto e sabor agradável. O rendimento foi de 90,34% e o pH foi de 7,4. 

Concluímos que a preparação, omelete com inulina, foi bem aceita pelos 

provadores, teve bom rendimento, é viável tecnologicamente e pode ser oferecida a 

pessoas com peso acima do adequado. O estudo está tendo continuidade mediante 

análise sensorial e a composição química, bem como, estão sendo desenvolvidas 

outras preparações (pizza, kibe e quiche). Agradecimentos: FAPERJ e CETREINA. 
 

E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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QUANTIFICAÇÃO DA BETERRABA (BETA VULGARIS, L.): DESPERDÍCIO 

NUTRICIONAL E ECONÔMICO 

Área temática: Ciências Agrárias / Ciência e tecnologia de alimentos / Tecnologia 

de Alimentos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MATILDE PUMAR 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Cristina Jesus Freitas 

Estagiário(s):  

Aline Serra Goncalves 

Voluntário(s):  

Mariana Monteiro de Brito 
 

A Utilização Integral dos Alimentos atua no enriquecimento nutricional, diminuição 

do desperdício, custo, poluição ambiental e na construção de hábitos alimentares 

para uma melhor qualidade de vida. A beterraba (Beta vulgaris, L.) contém 

vitaminas (A, C, ácido fólico), minerais (cálcio, fósforo, potássio, ferro), fibra 

alimentar (3,14 gramas/100 gramas) e compostos bioativos. Dentre estes, 

destacamos a antocianina (previne o Alzheimer) e a betalaína (previne câncer de 

pele e fígado, proteção de oxidação, atividades antivirais e antimicrobianas). Este 

trabalho teve como objetivo quantificar as frações da beterraba (Beta vulgaris, L.) 

calculando o desperdício nutricional e econômico. Adquiriu-se a beterraba em feira 

livre (Vila Isabel, RJ), realizou-se fracionamento, pesagem e medição (média e 

desvio padrão), caracterizando macroscopicamente as diferentes frações (câmera 

fotográfica 6.0 megapixels) no Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LabTec) do 

Instituto de Nutrição. O peso do molho com quatro unidades de beterraba foi de 

1527,19 gramas. Os valores encontrados foram: polpa 56%, talo 20%, folha 14%, 

casca 5%, pedúnculo 2%, “cabinho” 2% e fiapo 1%. O desperdício foi de 44% 

sendo que, talo e folha correspondem a 34%. Outros autores quantificaram apenas 

em três frações. Monteiro e colaboradores (2009) encontraram 44% de polpa, 27% 

de folha e 29% de talo e, Marchetto e colaboradores (2008) 81% de polpa, 14% de 

casca e 5% de partes não comestíveis (cabinho e pedúnculo). Em termos 

nutricionais (STORCK et al. 2013), encontramos na folha em comparação com a 

polpa, menos 37,5% de calorias e 21,53% de carboibratos e mais, 88,9% de cinzas 

(minerais). No talo, em relação à polpa, 27,95%, 20,09% e 52, 33%, 

respectivamente. Quanto aos polifenois, não existem na polpa e, na folha e talo, se 

concentram em 28,99 e 43,87mg, respectivamente. Em termos econômicos, 

levando-se em consideração que um molho custa em torno de R$ 3,00 reais (na 

safra), R$ 1,02 correspondem ao talo e a folha que podem/devem ser utilizados na 

alimentação humana. O estudo tem continuidade com a criação de preparações 

com talo e folha de beterraba (macarrão com molho com a folha, purê com o talo e 

pão com folha e talo). É importante o esclarecimento das propriedades e benefícios 

da Utilização Integral dos Alimentos, sendo necessárias receitas inovadoras visando 

minimizar o desperdício e criar um hábito alimentar saudável. Agradecimentos: 

FAPERJ, CETREINA e a Michele S. Bastos (apoio técnico). 
 

E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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IMPACTOS CAUSADOS PELO USO PÚBLICO EM TRILHAS DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA (RJ): DA AVALIAÇÃO À AÇÃO 

Área temática: Ciências Agrárias / Recursos florestais e engenharia florestal / 

Conservação da Natureza 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL 

Supervisor(es) Participante(s):  

Mariana Macedo Barcellos 

Estagiário(s):  

Mayara Lamonica de Oliveira 

Voluntário(s):  

Fernanda Kreischer Bandeira Diniz 

Stephanie Menezes Ramos Costa 
 

O turismo e a recreação são comumente realizados nos parques. No entanto, a 

falta de planejamento da visitação, bem como do monitoramento dos impactos 

negativos gerados pode comprometer a conservação ambiental. O objetivo do 

presente projeto é avaliar indicadores físicos para a descrição e monitoramento dos 

impactos causados pelo uso público na trilha da Enseada do Bananal (TEB) e do 

Morro das Andorinhas (TMA) do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET). Além 

disso, prevê a participação nas atividades do Programa de Educação Socioambiental 

(PESA) realizadas pelo Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI) através de um 

convênio estabelecido com a UERJ. Na TEB, a comparação dos dados coletados em 

2015 com os de 2014, permitem a observação da redução da largura da trilha na 

maioria dos pontos amostrais. Entretanto, apenas dois se enquadraram no valor 

considerado como ideal (95 cm). Por outro lado, na TMA notou-se um aumento da 

largura da trilha na maioria das amostras. Os dados apontam para a necessidade 

de manejo em ambas as trilhas. Analisando as medidas de compactação no solo na 

TEB, a maioria dos pontos evoluiu negativamente para uma alta compactação em 

2015. Embora essa mudança tenha ocorrido majoritariamente no centro da trilha, o 

que é esperado em função do pisoteio, o fato desse aumento também ocorrer nas 

suas margens pode promover um aumento da largura da trilha. Na TMA, as 

margens encontram-se menos compactadas do que no ano anterior. Atualmente o 

projeto também almeja a prospecção dos impactos sobre a percepção do visitante. 

Outros remetem ao comportamento do mesmo. Além de dar continuidade ao seu 

monitoramento, almeja-se expandir a metodologia para outras trilhas do PESET. 

Assim a atuação da bolsista têm sido importante no auxilio da interpretação 

ambiental das trilhas, associando-os ao contexto sociocultural, além do incentivo a 

capacidade de reflexão e observação crítica do ambiente contribuindo para a 

mitigação dos impactos negativos da visitação. 
 

E-mail: douglasgeia@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E APLICABILIDADE DA TÉCNICA DEFLOCULAÇÃO 

E SEDIMENTAÇÃO, PARA O CONTROLE DE FLORAÇÕES DE 

CIANOBACTÉRIAS EM UM RESERVATÓRIO EUTRÓFICO 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO MANZI MARINHO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Natália Pessoa Noyma 

Estagiário(s):  

Erick Drummond Oliveira Dias 
 

O controle da disponibilidade de fósforo (P) é crucial para redução do processo de 

eutrofização artificial, e deve focar tanto na redução dos aportes externos quanto 

no estoque interno de P, uma vez que a ciclagem interna pode retardar a 

restauração do lago por décadas. O estoque interno de P está presente tanto na 

coluna d água quanto no sedimento e pode ser controlado por diversos métodos de 

defosfatização como a técnica de floculação e sedimentação que tem como foco a 

retirada das frações de P dissolvida (fosfato) e particulada (cianobactéria) da coluna 

d’agua. Este trabalho foi realizado no Reservatório do Funil (RJ), e teve como 

objetivo avaliar o uso combinado de floculantes orgânicos e inorgânicos e 

adsorventes de P para a remoção de biomassa de cianobactérias e P-dissolvido. 

Foram realizados bioensaios mensais com a água do reservatório, aplicando 

tratamentos isolados do adsorvente (argila modificada com lantânio – LMB) e de 2 

floculantes (Policloreto de alumínio – PAC ; Quitosana (CHI – floculante orgânico 

produzido com casca de caranguejo e camarão), além de tratamentos combinados 

de LMB + CHI e PAC+LMB. Os experimentos tiveram duas horas de incubação, e ao 

final foram analisados: concentração de clorofila a, através de analisador de 

fitoplâncton (PHYTO-PAM), P-dissolvido pela análise por injeção de fluxo (FIA) e pH 

por ponteciômetro. Durante o estudo foi observada floração de cianobactérias entre 

novembro e fevereiro no reservatório. Nesse período, os tratamentos com PAC, 

isolado ou combinado (LMB+PAC) mostraram-se eficientes na sedimentação de 

cianobactérias e na redução de P-dissolvido, porém houve uma pequena redução do 

pH. A combinação de CHI com o lastro (CHI+LMB) também foi eficiente tanto na 

sedimentação quanto na redução de P-dissolvido, e não modificou o pH. O uso de 

quitosana combinada com um lastro se mostrou uma boa alternativa 

ambientalmente amigável aos floculantes metálicos em condições de dominância de 

cianobactérias para o reservatório do Funil. 
 

E-mail: manzi@uerj.br 
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ANÁLISE DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO IGF-1 SOBRE O METABOLISMO 

ENERGÉTICO DO CORAÇÃO DE CAMUNDONGOS SWISS OBESOS POR 

RESPIROMETRIA DE ALTA-RESOLUÇÃO 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ERIKA AFONSO COSTA CORTEZ MARQUES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alessandra Alves Thole 

Ana Carolina Stumbo 

Anibal Sanchez Moura 

Daniela Caldas de Andrade 

Laís de Carvalho 

Estagiário(s):  

BRUNA LUÍSA FRANCO FADEL 
 

A obesidade promove hipertrofia cardíaca, fibrose do miocárdio, e disfunção do 

metabolismo energético, levando à falência cardíaca. Estima-se que a morte por 

doenças cardiovasculares crescerá de 16,7 milhões em 2002 para 23,3 milhões em 

2030 (OMS, 2011). Portanto, a concepção de uma estratégia terapêutica eficaz é 

primordial. O fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) é um fator 

mitogênico e anti-apoptótico, que estimula a sobrevivência celular. Nesse sentido, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial terapêutico do IGF-1 sobre o 

metabolismo energético do coração de camundongos Swiss obesos por 

Respirometria de alta-resolução. Camundongos Swiss machos de 21 dias foram 

divididos em: grupo controle (GC), alimentado com dieta padrão e grupo obeso 

(GO), alimentado com dieta ocidental, rica em carboidratos simples e gordura 

saturada, por 12 semanas. Parte dos animais do GO recebeu uma injeção 

subcutânea diária de IGF-1 (100µg/Kg/dia) por sete dias consecutivos. Após 

eutanásia, fragmentos do músculo cardíaco foram retirados, incubados com solução 

de preservação contendo saponina (30 min) para a solubilização do sarcolema, e 

lavados em meio de respiração mitocondrial (10 min). O consumo de oxigênio foi 

avaliado em oxígrafo Oroboros-2k, utilizando dois grupos de substratos: (A, 

oxidação de carboidratos, em mM) glutamato 10, malato 2 e succinato 10, e (B, 

oxidação de ácidos graxos, em mM) palmitoil-carnitina 0,02 e malato 2. Os 

parâmetros respiratórios foram definidos como: taxa respiratória máxima 

estimulada por ADP (estado 3), e taxa respiratória na ausência de fosforilação de 

ADP, após a adição de oligomicina (estado 4). O GO apresentou diminuição 

significativa na taxa respiratória no estado 3, indicando redução da capacidade de 

oxidação de carboidratos e de ácidos graxos. Além disso, a razão do controle 

respiratório (RCR, estado3/estado4), indicativa de acoplamento da fosforilação 

oxidativa com a produção de ATP, diminuiu significativamente no GO, indicando 

desacoplamento mitocondrial. Entretanto, o tratamento com IGF-1 foi capaz de 

restaurar a função mitocondrial desses animais, aumentando significativamente 

tanto a capacidade oxidativa quanto o acoplamento mitocondrial. Assim, pode-se 

concluir que o tratamento com IGF-1 tem um efeito benéfico sobre o metabolismo 

energético mitocondrial do coração de camundongos obesos. 
 

E-mail: cortez.erika@gmail.com 
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS FENOTÍPICAS PARA A MANUTENÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE AMOSTRAS 

DE ALIMENTOS PREPARADOS EM COZINHA HOSPITALAR E DE SWAB RETAL 

DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Microbiologia / Microbiologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARA LUCIA PENNA QUEIROZ 

Estagiário(s):  

Stephanie Fernandes da Silva 
 

Escherichia coli é um indicador de poluição fecal recente em alimentos, bem como 

compõe a microbiota normal do trato intestinal de humanos e animais. Foi realizado 

um estudo com isolamento de E. coli a partir de dietas hospitalares, swabs retais de 

pacientes internados e material clínico de pacientes localizados em enfermarias que 

receberam a dieta hospitalar, com o objetivo de estudar a circulação de cepas com 

marcadores de resistência aos antimicrobianos. Estas cepas encontram-se mantidas 

em GC glicerol (20%) à temperatura de -20°C na bacterioteca da disciplina de 

Microbiologia e Imunologia. As técnicas para manutenção/preservação de culturas 

bacterianas são importantes para se dispor do microrganismo para fins 

experimentais, didáticos ou estudos comparativos. A preservação/manutenção das 

culturas bacterianas garante a sobrevivência, estabilidade genética e pureza das 

cepas por um período de tempo maior. Assim, os objetivos deste trabalho foram 

verificar a pureza, confirmar a identificação e preservar em skim milk glicerol 

(10%) as cepas de E. coli de origem hospitalar isoladas de alimentos, colonização e 

espécime clínico, como já mencionado. As cepas, a partir do estoque, foram 

semeadas em caldo Brain Hearth Infusion e incubadas a 35±2ºC por 18-24h. Após, 

o crescimento foi semeado em ágar Eosina de Azul de Metileno e incubado a 

35±2ºC por 18-24h. Posteriormente, as colônias típicas/presuntivas foram 

semeadas em ágar Nutriente e incubadas a 35±2ºC por 18-24h. A seguir, as cepas 

foram semeadas em meio SIM para verificar a produção de H2S, indol e mobilidade 

para a confirmação da identificação. As características morfo-tintoriais foram 

observadas através da coloração de Gram. Após a confirmação da identificação, as 

cepas foram estocadas em skim milk glicerol (10%) a -20ºC. Até o momento, 

foram estudadas 38 cepas isoladas de swab retal de pacientes internados e 84 

cepas isoladas de amostras de dieta hospitalar, perfazendo um total de 122 cepas. 

Destas, foram recuperadas e estocadas vinte e cinco (n=122; 21%) cepas de E. coli 

com a seguinte distribuição: 4 de swab retal (n=38; 10%) e 21 de dieta (n=84; 

25%). As cepas que não foram recuperadas continuam em estudo. Na preservação 

de cepas de interesse por crio-congelamento deve-se preparar o estoque com um 

inóculo denso do crescimento bacteriano, porque durante o congelamento são 

formados cristais de gelo que causam lesões na membrana levando à morte celular, 

o que poderia justificar os nossos resultados. 
 

E-mail: qmara6@gmail.com 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DO POTENCIAL ANTILEISHMANIA DE MOLÉCULAS 

SINTÉTICAS E DE ORIGEM VEGETAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / Protozoologia de Parasitos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SILVIA AMARAL GONCALVES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Ana Azevedo Beltrao 

Voluntário(s):  

Andreia Caroline de Sousa Brito 

Rafaella Villarim 
 

As leishmanioses compõem um grupo de doenças tropicais negligenciadas. No 

Brasil, a forma tegumentar da doença é causada principalmente pela espécie 

Leishmania braziliensis. O arsenal terapêutico é muito limitado, sendo os 

antimoniais pentavalentes os medicamentos de primeira escolha para o tratamento 

da doença. Esses fármacos possuem inúmeros efeitos colaterais graves e nem 

sempre são efetivos por isso têm-se estudado alternativas terapêuticas. Esse 

estudo teve como objetivo testar o potencial antileishmania in vitro de duas 

moléculas sintéticas (LQB-166 e LQB-277) e uma de origem vegetal (flavonóide 

majoritário da planta Kalanchoe pinnata-Kp). A LQB-166 é uma naftoquinona 

análoga ao lapachol, substância que tem descrita atividade leishmanicida. A LQB-

277 é uma nitrona, e já existem dados na literatura mostrando que moléculas 

conjugadas a nitronas podem ter efeito contra Leishmania. A Kp é uma planta que 

tem diversos metabólitos e extratos com ação leishmanicida, e investigamos se seu 

flavonóide majoritário pode ter essa ação isoladamente. Os ensaios foram 

realizados sobre formas promastigotas e amastigotas de L. braziliensis. As 

promastigotas foram tratadas com LQB-166 (0-800µM), LQB-277 (1,10,100 µM) e 

flavonóide majoritário (3,1-100µg/ml) e incubadas por 48 horas. O número de 

promastigotas viáveis foi avaliado através de contagem ao microscópio utilizando 

câmara de Neubauer. Para os ensaios com amastigotas intracelulares, macrófagos 

peritoneais de camundongos suíços normais foram infectados com promastigotas 

de L. braziliensis, e tratados com as moléculas 48h. O percentual de macrófagos 

infectados e número de amastigotas intracelulares foi determinado por contagem 

em microscópio óptico. Nossos resultados mostram que a molécula mais ativa em 

promastigotas foi a LQB-166, com o valor de IC50 estimado em 34,3µM, enquanto 

a LQB-277 e o flavonóide majoritário da Kp foram relativamente menos ativas 

apresentando IC50>100µM. A LQB-166 foi testada também nas formas 

intracelulares de Leishmania e sua IC50 em amastigotas foi estimada em 193µM. 

Atualmente encontra-se em teste a LQB-277 e o flavonóide majoritário em 

amastigotas intracelulares, bem como a avaliação da citotoxicidade de todas as 

moléculas sobre macrófagos murinos. 
 

E-mail: silvasag@gmail.com 
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CARACTERISTICAS CITOMORFOLÓGICAS DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS 

NORMAIS: CORRELAÇÃO INICIAL COM A TÉCNICA DE IMUNOFENOTIPAGEM 

POR CITOMETRIA DE FLUXO. 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Citologia e Biologia Celular 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CHRISTINA PAIXAO MAIOLI 

Estagiário(s):  

Luiza Macedo Travalloni 
 

Sabemos que a análise e identificação das células hematopoéticas é de grande 

importância na investigação de diversos estados patológicos e está presente em 

toda prática clínica hematológica. O surgimento de novos aparelhos e tecnologias 

vem tornando essas tarefas mais automatizadas, entretanto, o trabalho manual 

ainda é indispensável principalmente na hematologia clínica. Uma destas técnicas é 

a imunofenotipagem (IMF) por citometria de fluxo (CF), que utiliza anticorpos 

monoclonais específicos para antígenos de superfície da membrana celular ou do 

citoplasma. A IMF, utilizando os múltiplos parâmetros da citometria de fluxo é 

atualmente essencial para identificação das doenças neoplásicas hematológicas. Daí 

a necessidade de tornar sua compreensão mais acessível a todos que dela se 

utilizam. Pretendemos num primeiro momento, capacitar o estagiário a fim de que 

o mesmo possa identificar as células normais e patológicas através dos métodos de 

citologia convencional e de IMF por CF, estabelecendo um banco de imagem das 

mesmas, organizado sob a forma de pranchas autoexplicativas. Em seguida, 

disponibilizar esse material para uso didático de professores e alunos da graduação 

da Faculdade de Medicina, do Instituto de Biologia da UERJ e da Residência Médica 

em Hematologia do HUPE. Utilizamos para isso o equipamento microscópico e o 

arquivo de lâminas do Serviço de Hematologia do HUPE. Em nosso trabalho, 

desenvolvido neste ultimo ano, foram organizadas as pranchas ilustrativas das 

células normais das três linhagens celulares da medula óssea, destacando suas 

características morfológicas e funcionais. Iniciamos o estudo teórico-prático da 

metodologia de imunofenotipagem por citometria de fluxo, a fim de fazermos a 

correlação desta técnica com a de morfologia tradicional. Nesse segundo ano, 

iremos documentar as células anormais do sangue, iniciando pelas leucemias e 

utilizando a mesma estratégia empregada anteriormente, onde a capacitação do 

estagiário antecede a realização do trabalho de laboratório. Pretendemos desta vez, 

acrescentar os gráficos obtidos na IMF às pranchas ilustrativas das células 

neoplásicas acompanhadas de informações clínicas pertinentes. 
 

E-mail: mcpmaioli@gmail.com 
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CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA APA DE GRUMARI: 4- 

ATIVIDADES LÚDICAS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELIZABETH DOS SANTOS RIOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Maria Donato 

Estagiário(s):  

Larissa Silva de Sousa 
 

As modificações que vêm ocorrendo em diferentes locais da biosfera, sejam por 

fatores naturais ou pela ação antrópica, são objetos de estudos para a preservação 

e conservação dos recursos naturais. Este projeto vem sendo realizado na APA de 

Grumari, localizada no bairro do mesmo nome no Município do Rio de Janeiro, onde 

a região da praia, a vegetação da restinga e da Mata Atlântica abrigam espécimes 

da fauna local que se distribuem em ecossistemas menores despertando atividades 

voltadas ao lazer, às pesquisas biológicas, paisagísticas, geológicas, sócio-culturais 

e educacionais. Compreendendo a importância ambiental da localidade, buscamos 

promover a região de forma lúdica. Lopes (2000) observa a facilidade e eficiência 

em aprender por meio de jogos, independentemente da idade. O indivíduo se torna 

então um sujeito ativo do processo educacional. Dias (1991, 2001), Carvalho & 

Xavier (1999), Carvalho & Macedo (2003) e Carvalho (2005) acreditam que o lúdico 

é uma das formas que apresenta mais resultados significativos no desenvolvimento 

de atividades ambientais, incentivando as habilidades cognitiva, motora, visual e 

social. Nesta etapa do projeto foram elaborados alguns jogos (“Quebra-Cabeça na 

Natureza”, “Cartas de Grumari”, “Cadeia Alimentar”), que serão utilizados 

principalmente com as crianças que frequentam a área de Grumari e o seu entorno, 

procurando despertar a compreensão de que o ser humano precisa estabelecer uma 

boa relação com os demais componentes bióticos do meio em que vive. Atividades 

lúdicas associadas aos princípios de Educação Ambiental gerando mudanças de 

hábitos e atitudes se fazem necessárias para a preservação do patrimônio biológico 

de Grumari. 
 

E-mail: elizabethrios@ig.com.br 
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CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE DADOS DE DNA E PADRONIZAÇÃO DE 

METODOLOGIA DE  

ANÁLISE MOLECULAR PARA ESTUDOS DE SAGUIS DA MATA ATLÂNTICA 

Área temática: Ciências Biológicas / Genética / Genética Molecular e de 

Microorganismos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAYSE APARECIDA DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Rodrigo Salles de Carvalho 

Estagiário(s):  

Talyta Soares do Nascimento 

Thamiris Rodrigues Duarte 

Vanusca de Araujo Maciel 
 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro conta com coleções estabelecidas a 

partir de projetos de pesquisadores especializados em diferentes grupos 

taxonômicos. Muitas das amostras depositadas nestas coleções possuem 

informações para estudos em biodiversidade. O Callithrix aurita é uma espécie do 

sudeste do Brasil ameaçada de extinção pela chegada de outras espécies 

competidoras nas áreas onde ela é nativa. O objetivo do trabalho foi construir 

banco de amostras de DNA de sagüis e padronizar estratégia de análise para 

identificação molecular de indivíduos puros e híbridos com o cruzamento do C. 

aurita. No campo foram coletadas amostras de sangue de 137 indivíduos em papeis 

FTA. As amostras foram submetidas ao processo de extração de DNA, utilizando kit 

Qiagen. As preparações de DNA foram submetidas a reações em cadeia da 

polimerase para amplificação de regiões especificas do DNA mitocondrial. Os 

produtos foram submetidos a reações de seqüenciamento e à eletroforese capilar 

nos equipamentos ABI 3130 ou 3500 Genetic Analyser. Os dados da eletroforese 

foram analisado nos Software BioEdit e Geneious. A partir das amostras coletadas, 

foram realizadas 142 extrações de DNA. Os DNAs foram sequenciadas utilizando 

iniciadores específicos para a região do gene mitocondrial COI. A tipagem do 

marcador SRY também foi realizada, visando estudos da contribuição patrilínea. 

Das amostras sequenciadas, 39,5% apresentaram sequências no tamanho 

esperado de 708 pares de bases. Depois de redimenciondas para um tamanho de 

601pb, 84,5% das amostras apresentaram alinhamento completo. A partir das 

sequências que apresentaram tamanhos inferiores, ainda assim se conseguiu 

detectar regiões de sítios polimórficos, importantes para diferenciação dos grupos. 

Para 76% das amostras analisadas em COI, foram possíveis os sequenciamentos 

das fitas senso e anti-senso e 24% apresentaram uma das duas fitas sequenciadas, 

mas com tamanho e resolução suficientes para definição de sítios polimórficos de 

diferenciação dos grupos. O marcador nuclear SRY gerou 81 (59%) resultados 

viáveis para a análise comparativa de tamanho de fragmento. O uso da técnica 

para esse tipo de amostra foi padronizado satisfatoriamente, proporcionando a 

construção de bancos de dados para estudos em biodiversidade. Os alunos 

participantes atuaram de forma efetiva em todas as etapas laboratoriais, o que 

permitiu a inserção e aprimoramento técnico dos mesmos em um campo altamente 

especializado como a biologia molecular. 
 

E-mail: dayse.a.silva@gmail.com 
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CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA A QUINOLONAS EM 

ENTEROBACTÉRIAS (NÃO-ESCHERICHIA COLI E NÃO- KLEBSIELLA 

PNEUMONIAE) ISOLADAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Microbiologia / Microbiologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELIZABETH DE ANDRADE MARQUES 

Estagiário(s):  

Scarlet da Costa de Souza Ornelas 
 

A emergência mundial da resistência as quinolonas em Enterobactérias constitui 

uma importante e crescente ameaça à saúde pública, e a maioria dos dados no 

Brasil concentram-se em informações acerca de Escherichia coli e Klebisiella 

pneumonieae. A resistência a esses antimicrobianos pode ser adquirida por 

mutações ou mediada por plasmídeos. O objetivo do estudo foi caracterizar 

fenotípica e genotípicamente amostras de enterobactérias - não E. coli e não K. 

pneumoniae – resistentes a quinolonas obtidas de diferentes espécimes clínicos de 

pacientes assistidos no Hospital Universitário Pedro Ernesto – UERJ. Foram 

selecionadas 95 amostras de enterobactérias do grupo CESP não sensíveis a 

Ciprofloxacino (CIP) isoladas de pacientes atendidos no hospital no período de 

novembro de 2010 a novembro de 2014. O perfil de susceptibilidade foi 

determinado através da técnica de disco-difusão em agar. A Concentração inibitória 

mínima (CIM) foi determinada pelo método de difusão em gradiente (E-test) para 

Ciprofloxacino. A técnica de PCR foi realizada para a detecção genotípica dos genes 

QnrA, QnrB e QnrS, em amostras resistentes a ciprofloxacino. Amostras do 

complexo E. cloacae foram as mais frequentes (n=39, 41%), seguidas por P. 

mirabillis (n=16, 17%), S. marcescens (n=13, 14%), M. morganii (n=8, 8%). As 

demais espécies corresponderam a menos de 8% das amostras. A avaliação do 

perfil de susceptibilidade das amostras revelou que os três maiores índices de não 

sensíveis foram para amoxacilina-clavulanato 83% (n=79), cefotaxima 81% (n=77) 

e imipenem 60% (n=57). As CIMs variaram de 1.5 a ≥32 µg/mL, sendo esta a CIM 

mais frequente e ocorrendo em 56% (n=56) das amostras. As CIMs mais baixas 

(1.5 µg/mL) foram encontradas em amostras de S. marcescens e P. mirabillis, 

enquanto CIMs a ≥32 µg/mL foram encontradas em todas espécies. A presença de 

pelo menos um dos genes qnr foi detectada em 65% das amostras (n=62). O gene 

QnrB foi o mais frequente (n=62/66%), o gene QnrA foi detectado em 5 amostras 

(6%), o gene QnrS foi detectado em duas amostras (3%). Os resultados 

demonstram que há um crescente índice de resistência a quinolonas em 

enterobactérias não E-coli e não-K.pneumoniae. 
 

E-mail: elizabethamarques@gmail.com 
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE POPULAÇÕES INVASORAS DO CAMARÃO 

CULTIVADO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931) NA COSTA 

BRASILEIRA 

Área temática: Ciências Biológicas / Genética / Genética Animal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JAQUELINE GUSMAO DA SILVA MARIEN 

Supervisor(es) Participante(s):  

Anderson Vilasboa de Vasconcelos 

Angela Vargas Borges Duarte 

Carolina Tavares Schumann 

Estagiário(s):  

Amanda Santos de Alencar 
 

O camarão Litopenaeus vannamei, oriundo do Oceano Pacífico, é uma espécie 

amplamente utilizada desde os anos 80 no Brasil no ramo da aquicultura. Apesar de 

ser uma espécie de cultivo é um bioinvasor em potencial devido à proximidade das 

fazendas de criação com a costa e ambientes estuarinos, facilitando eventos de 

escape para o meio natural. Devido ao risco iminente de bioinvasão e suas 

consequências, como a propagação de doenças e competição com espécies nativas, 

estudos mais aprofundados são de extrema importância. O objetivo deste estudo é 

caracterizar a composição de populações de cultivo e invasoras de L. vannamei em 

quatro localidades na costa brasileira, Natal, Fortaleza, Paraty e Laguna, onde a 

espécie já foi registrada previamente no ambiente natural, empregando a técnica 

de microssatélites. Esta técnica possibilita a seleção de loci polimórficos para 

distinguir populações de cultivo entre si, identificar e comparar o perfil genético dos 

indivíduos invasores com os de fazenda. Para isso, amostras do ambiente natural 

foram obtidas imediatamente após o desembarque de embarcações de pesca 

artesanal em 4 localidades, Fortaleza, Valença, Paraty e Laguna. Já as amostras de 

cultivo foram compradas em mercados de pesca regionais de Fortaleza, Valença, 

Natal e Itajaí com informação prévia acerca da procedência do cultivo. Após 

identificação morfológica, todas as amostras de Litopenaeus vannamei oriundas de 

cultivo ou do ambiente tiveram seus DNAs extraídos através de protocolo de 

extração modificado para peneídeos. Foram realizadas PCRs com primers pré-

estabelecidos e o produto de PCR foi submetido a genotipagem na Plataforma 

Genômica Multiusuária do IBRAG/UERJ. Quanto a obtenção de espécimes invasores 

de L. vannamei na natureza, somente 3 indivíduos foram capturados em Fortaleza, 

e nenhum exemplar em Paraty, Valença e Laguna. Esses dados indicam a 

necessidade mais coletas para que se possa determinar se a espécie já está 

estabelecida no meio ambiente, caracterizando bioinvasão ou apenas escapes 

isolados. Até o presente momento foram analisadas as populações de cultivo de 

Natal (RN) e Fortaleza (CE), com 22 e 19 indivíduos respectivamente. Cada 

população foi amplificada com 6 pares de primers específicos que se mostraram 

eficientes na amplificação de regiões polimórficas, algumas destas com mais de 2 

alelos por locus, e alto percentual de heterozigose. Outros 6 pares de primers estão 

em fase de análise das genotipagens. 
 

E-mail: gusmao@centroin.com.br 
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CRIOPRESERVAÇÃO DE CULTURAS IN VITRO DE ESPÉCIES VEGETAIS COM 

POTENCIAL MEDICINAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA SIMOES GURGEL 

Supervisor(es) Participante(s):  

Norma Albarello 

Estagiário(s):  

Thais Fortunato de Mendonca 

Voluntário(s):  

Adriana Maria Lanziotti 

Anna Flávia Rodrigues Montani Vilardo 

Lívia da Silva Cordeiro 
 

As técnicas de cultura de tecidos vegetais têm sido amplamente utilizadas em 

estudos com plantas medicinais, visando otimizar ou produzir substâncias bioativas. 

Entretanto, a manutenção das culturas in vitro pode acarretar em contaminações e 

mesmo perda da estabilidade fenotípica e genotípica do germoplasma vegetal. A 

criopreservação, que trata da conservação de material biológico em nitrogênio 

líquido (-196ºC) ou em sua fase de vapor (-150ºC), permite proteger o 

germoplasma, uma vez que em temperaturas ultra baixas as reações metabólicas 

são retardadas ou cessadas, permitindo que o material seja armazenado sem 

alterações por um período de tempo, teoricamente, ilimitado. O presente projeto 

objetiva capacitar estudantes de graduação em metodologias de criopreservação 

visando à conservação in vitro de plantas e linhagens celulares de espécies de 

interesse medicinal, o que contribuirá no desenvolvimento profissional em uma 

área que se torna cada vez mais importante dentro da biotecnologia vegetal. A 

bolsista está inserida nas atividades do Laboratório de Biotecnologia de Plantas 

(LABPLAN), que integra o Núcleo de Biotecnologia Vegetal da UERJ. Dentre as 

atividades realizadas está o treinamento nas práticas laboratoriais padrão de um 

laboratório de cultura de tecidos vegetais, como o manejo de equipamentos 

(pHmetro, placa agitadora, destilador, deionizador, microscópio estereoscópico, 

balança de precisão, autoclave), preparo de soluções e meios de cultura, assim 

como a realização de manipulações assépticas em câmara de fluxo laminar. Sua 

participação nos projetos de criopreservação tem incluído a manutenção de 

materiais in vitro a serem usados nos ensaios experimentais, como o preparo e 

inoculação de microestacas e ápices caulinares a partir de plantas in vitro e a 

subcultura de calos. Além disso, a bolsista tem sido treinada nas técnicas 

contemporâneas de criopreservação, como a vitrificação, o encapsulamento-

vitrificação e a criopreservação com o uso de crioplacas. Palavras-chave: 

conservação in vitro, cultura de tecidos vegetais, nitrogênio líquido. 
 

E-mail: csimoes04@yahoo.com.br 
  



19 

  

 
CURADORIA DA COLEÇÃO DE ARTHROPODA (TERRESTRES) DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA, IBRAG, UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

AMANDA CRUZ MENDES 

Estagiário(s):  

Marina Morim Gomes 
 

Coleções biológicas científicas são importantes registros da biodiversidade, 

contribuindo com desde a taxonomia tradicional até estudos de saúde pública e/ou 

monitoramento de mudanças ambientais. A manutenção de coleções científicas 

organizadas, associadas a banco de dados é uma importante estratégia de 

conservação de biodiversidade. De acordo com a resolução ICMBIO nº3 de 

01/09/2014, toda coleta realizada deve ser depositada em uma coleção biológica 

científica. Os artrópodes constituem o filo mais diverso de seres vivos, com mais de 

1.240.000 espécies, número que cresce exponencialmente. A Coleção de 

Arthropoda do Depto de Zoologia iniciou como coleção entomológica em 2006 e foi 

mantida até 2013 através de dois professores que saíram da instituição. A partir de 

2014, com a entrada da supervisora deste projeto na UERJ, a coleção vem sendo 

ampliada na representação de seus grupos para contemplar outros Arthropoda do 

ambiente terrestre, os Arachnida. A Coleção fica localizada no Laboratório de 

Zoologia de Invertebrados do DZ/IBRAG/UERJ. O objetivo do presente trabalho é 

ampliar a representação de artrópodes do ambiente terrestre na Coleção de forma 

organizada e informatizada, realizando uma curadoria contínua da coleção. Os 

espécimes são armazenados em álcool 70% em frascos de vidro adequados ao 

tamanho do lote. Estes frascos são armazenados em potes de vidro maiores, 

cobertos de álcool para evitar a evaporação. Os dados de coleta e identificação são 

inseridos em um banco de dados, sob a forma de uma planilha, e para cada lote foi 

atribuído um número tombo. Foram confeccionadas etiquetas com papel e tinta 

adequados contendo dados de procedência, identificação e número tombo, 

colocadas junto ao material. Além do armazenamento em álcool 70% para estudos 

morfológicos, amostras em álcool 100% armazenadas em freezer vêm sendo 

selecionadas para estudos moleculares futuros. Foram triados, identificados em 

menor nível taxonômico possível e tombados na base de dados 37 lotes, contendo 

110 indivíduos, sendo 22 da ordem Opiliones, 65 Araneae e 23 de outras ordens de 

Arthropoda. Os indivíduos tombados pertencem a coletas realizadas em duas 

localidades diferentes: Itatiaia (RJ) e Cambará do Sul (RS). Foi realizada também a 

manutenção dos níveis de álcool de forma a não danificar os espécimes já 

tombados. Através da organização da Coleção de Arthropoda do DZ/IBRAG espera-

se o avanço das pesquisas na UERJ e dos convênios com outras universidades. 
 

E-mail: amanda.mendes@gmail.com 
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CURADORIA DA COLEÇÃO DE PORIFERA DA UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDUARDO LEAL ESTEVES 

Estagiário(s):  

Marcella Cristina Frazão da Silva 

Voluntário(s):  

Marina Montenegro Mascarenhas 
 

As esponjas compreendem o filo Porifera, um grupo de animais aquáticos, 

filtradores e sésseis e de grande longevidade. As esponjas são alguns dos animais 

mais primitivos da Terra e produzem uma gama de produtos naturais de interesse 

médico-farmacológico. Além disso, esses animais são dominantes em costões 

rochosos e em recifes de coral e são utilizados no controle da qualidade de rios e 

lagos. A espongiofauna do Rio de Janeiro ainda é pouco conhecida, especialmente a 

marinha. Portanto, com o intuito de se descrever essa biodiversidade, foi criada em 

2012, paralelamente à realização de um inventário da espongiofauna da Ilha 

Grande (litoral sul do Rio de Janeiro) coordenado pelo supervisor desse trabalho, 

uma coleção científica de Porifera no Depto. Zoologia da UERJ (UERJPOR). O 

objetivo deste estudo foi relatar as atividades de curadoria da coleção UERJPOR 

realizadas no período de 2012 até o presente. A curadoria da coleção de Porifera da 

UERJ consistiu do preparo dos espécimes para identificação morfológica e 

molecular, acondicionamento apropriado e fixação dos espécimes, bem como a 

etiquetagem e catalogação dos mesmos em uma base de dados para futuro acesso. 

A coleção UERJPOR consiste atualmente de 386 espécimes de esponjas marinhas 

coletadas através de mergulho livre e autônomo, provenientes do litoral norte, 

central e sul do Estado do Rio de Janeiro, coletados no período de março de 2012 a 

junho de 2015. Os espécimes coletados foram depositados em potes, transferidos 

para frascos de vidro, etiquetados e fixados em etanol 92,8 graus gl. Amostras para 

análise molecular foram selecionadas de cada espécime coletado sempre que 

possível para posterior identificação genética pelos Depto. Bioquímica e Genética da 

UERJ. Posteriormente, estes foram catalogados em livro impresso e numa base de 

dados eletrônica para futuros acessos e depositados na coleção UERJPOR. Foi criado 

um rico acervo fotográfico dos espécimes com fotos obtidas in situ e pós-fixação. 

Foram preparadas 567 lâminas histológicas do esqueleto destes espécimes para 

posterior estudo taxonômico. A manutenção desta coleção está sendo realizada 

constantemente por meio de estudos morfológicos e taxonômicos. Vários espécimes 

depositados na coleção UERJPOR representam novas ocorrências para o Estado e 

espécies novas para a ciência ou mesmo espécies pobremente descritas na 

literatura. Portanto, a coleção UERJPOR constitui um rico acervo da biodiversidade 

de Porifera do Estado do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: edlealesteves@yahoo.com.br 
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EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NO DESENVOLVIMENTO DA LEISHMANIOSE 

EXPERIMENTAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / Protozoologia de Parasitos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA MARIA LOURENCO DUTRA 

Estagiário(s):  

Rodrigo Leandro Alves de Araujo 
 

O exercício físico pode ser benéfico para a saúde promovendo respostas e 

adaptações em diversos sistemas biológicos, incluindo o sistema imunológico. 

Exercício de intensidade moderada pode reduzir o risco de infecção por 

microrganismos intracelulares, direcionando a resposta imune para um padrão 

inflamatório de tipo Th1. O presente estudo investiga o efeito de 12 semanas de 

atividade natatória (exercício crônico) e uma única sessão de exercício (exercício 

agudo) sobre a produção de óxido nítrico e macrófagos peritoniais em 

camundongos Balb/c. Os animais foram divididos em dois grupos para o exercício 

crônico (controle sedentário e exercício moderado) e 3 para o exercício agudo 

(controle sedentário, exercício moderado e exercício intenso). O exercício crônico 

de intensidade moderada consistiu de três sessões por semana de atividade 

natatória. O exercício agudo consistiu em uma única sessão de atividade natatória 

de intensidade moderada e uma única sessão intensa. Os macrófagos isolados de 

animais submetidos a atividade natatória durante 12 semanas (crônica), quando 

estimulados por LPS, mostraram um aumento significativo da produção de NO em 

comparação com macrófagos isolados do grupo sedentário sob as mesmas 

condições. Uma única sessão de exercício moderado (aguda) promoveu um 

aumento significativo na produção de NO por macrófagos estimulados com LPS e 

infectadas ou com Leishmania major ou Leishmania braziliensis. Uma única sessão 

de exercício moderado e intenso (exercício agudo) resultou em uma diminuição do 

índice de infecção por Leishmania/macrófagos in vitro por Leishmania major e 

Leishmania braziliensis. Esses dados sugerem que o exercício físico crônico e agudo 

promove uma melhora na capacidade microbicida macrófagos, o que pode facilitar 

a resolução das infecções intracelulares. 
 

E-mail: pmldutra@gmail.com 
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EFEITO DA QUALIDADE DE LUZ E TEMPERATURA NA INDUÇÃO DE CALOS 

EM ARACHIS REPENS HANDRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELISABETH ATALLA MANSUR DE OLIVEIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Georgia Pacheco Peters de Almeida 

Renata de Oliveira Garcia 

Estagiário(s):  

Nathalia Ramos de Oliveira Falsia 

Raphaela Reis dos Santos 
 

Arachis repens Handro, conhecida como grama amendoim, pertence à família 

Fabaceae. Essa espécie é utilizada para ornamentação, forragem e cobertura do 

solo. Considerando que substâncias bioativas já foram identificadas tanto em 

plantas in vivo como em sistemas in vitro de diversas espécies de Arachis, neste 

trabalho foram determinadas condições para a cultura de calos, com a avaliação da 

influência da qualidade da luz e da temperatura durante a cultura. O 

desenvolvimento de calos foi avaliado em resposta a diferentes tipos de LEDs 

(vermelho, azul, branco e uma combinação de vermelho com azul) e luz 

fluorescente branca, a 25±2° e a 30±2°C. Segmentos nodais e internodais de 

plantas in vitro foram inoculados em meio MS suplementado com o fitorregulador 

thidiazuron (TDZ) na concentração 13,6 μM. O acúmulo de biomassa foi 

determinado através do peso fresco e peso seco, obtido após a secagem a 48° ± 

2°C até atingir peso constante. Foram utilizados 20 explantes em cada condição e a 

percentagem de calogênese foi analisada após 30 dias de cultivo. Segmentos 

nodais originaram calos friáveis (52,5%), calos compactos (25%) e calos mistos 

(22,5%) a 25±2°C. Por outro lado, formaram-se apenas calos compactos (65%) e 

calos friáveis (20%) sob luz fluorescente branca e incubação a 30±2°C. A partir de 

segmentos internodais, houve a formação de calos friáveis (47,5%), calos 

compactos (37,5%) e calos mistos (15%) em temperatura de 25±2°C. Os mesmos 

tipos de calos foram obtidos a 30±2°C, mas com frequências diferentes quando 

incubados sob luz fluorescente branca. Todavia, a biomassa dos calos friáveis a 

partir de segmentos caulinares após 60 dias de cultura não apresentou diferenças 

significativas em nenhuma condição de incubação. Na avaliação do efeito da 

qualidade de luz, o maior percentual de calogênese a partir de segmentos nodais 

foi observado sob o LED vermelho (73,3%). Com relação aos calos oriundos de 

segmentos internodais, a maior eficiência foi observada sob o LED branco (76,6%). 

Como perspectiva, os materiais obtidos serão utilizados em estudos fitoquímicos e 

farmacológicos. 
 

E-mail: elisabeth.mansur@gmail.com 
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ESPÉCIES ENDÊMICAS E/OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DO PARQUE 

ESTADUAL DA ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SEBASTIAO JOSE DA SILVA NETO 

Estagiário(s):  

Joanna da Silva Reis Alves 

Paulo Roberto Almeida de Jesus 
 

As florestas tropicais se destacam pelo clima quente e alto índice pluviométrico. 

Dentre essas florestas se encontra a Mata Atlântica com grande diversidade 

biológica e cerca de 20.000 espécies vegetais, incluindo inúmeras espécies 

endêmicas e/ou ameaçadas de extinção. No Brasil restam cerca de 8,5% de 

remanescentes florestais do bioma. A Ilha Grande, localizada no sul do estado do 

Rio de Janeiro, é um excelente remanescente florestal insular de Mata Atlântica, 

dominado pela formação submontana, e possui três unidades de conservação, com 

destaque para o Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), com 12.052 ha de área. O 

objetivo do estudo é inventariar as espécies endêmicas e/ou ameaçadas de 

extinção que ocorrem no PEIG. O levantamento foi realizado nos herbários HRJ e 

RB e complementados com dados bibliográficos. O status de conservação das 

espécies foi baseado na IUCN Red List e CNC Flora. Até o momento foram 

analisados 1795 binômios citados para o PEIG (451 briófitas, 154 pteridófitas e 

1190 angiospermas), dos quais 146 apresentam algum grau de ameaça no PEIG e 

apenas um é endêmico. As espécies estão categorizadas em: Criticamente em 

perigo (1 spp.), Em perigo (9 spp.), Vulnerável (10 spp.), Quase ameaçada (4 spp.) 

e Menos preocupante (122 spp.). Dentre as espécies ameaçadas destaca-se Vriesea 

rubyae E. Pereira (Bromeliaceae), endêmica do Estado do Rio de Janeiro e 

Criticamente em Perigo. Tibouchina thereminiana (DC.) Cogn. (Melastomataceae) é 

a única espécie endêmica citada para a área. Em relação a outras Unidades de 

Conservação (UC) do RJ, o PEIG apresenta quase três vezes mais espécies 

ameaçadas que o Parque Nacional da Tijuca (PNT) e quase 17 vezes mais espécies 

ameaçadas que a Reserva Ecológica Municipal de Macaé de Cima (REMMC). 

Comparando a flora ameaçada destas UCs, o PEIG possui 12 espécies em comum 

com o PNT e apenas duas com a REMMC. O elevado número de espécies com algum 

grau de ameaça encontradas no PEIG evidencia a importância desse remanescente 

insular de Mata Atlântica e que medidas conservacionistas devem ser intensificadas 

visando à proteção das suas populações. 
 

E-mail: sseba@terra.com.br 
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ESTABELECIMENTO DE CULTURAS DE CALOS A PARTIR DE SEGMENTOS 

CAULINARES E FOLIARES DE PASSIFLORA FOETIDA L. 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GEORGIA PACHECO PETERS DE ALMEIDA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Lucia Ferreira Pinheiro 

Elisabeth Atalla Mansur de Oliveira 

Renata de Oliveira Garcia 

Estagiário(s):  

Rafaela Soares Caruso 
 

O gênero Passiflora é amplamente distribuído em regiões de clima tropical e 

subtropical e é considerado o maior gênero da família Passifloraceae, agrupando 

cerca de 580 espécies. Passiflora foetida L. é uma espécie silvestre que apresenta 

características de interesse ecológico, ornamental e medicinal, sendo utilizada na 

medicina popular para o tratamento de insônia, ansiedade, inflamações de pele e 

distúrbios biliares, além de apresentar diferentes atividades biológicas, como 

analgésica e antibacteriana. As técnicas de cultura de tecidos vegetais são 

consideradas importantes ferramentas biotecnológicas para a multiplicação e 

conservação de plantas, além de possibilitarem a obtenção de substâncias bioativas 

in vitro. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi o estabelecimento de um 

protocolo de indução de calogênese a partir de segmentos caulinares e foliares de 

P. foetida, tendo em vista o potencial desse sistema para a produção de 

metabólitos de interesse. Para iniciar as culturas, segmentos nodais (0,5 cm), 

internodais (1,0 cm) e segmentos foliares (1,0 x 1,0 cm), foram inoculados em 

meio MSM semi-sólido suplementado com diferentes concentrações (4,14; 12,4; 

20,7; 28,9; 41,4 µM) de picloram (PIC). As culturas foram mantidas à temperatura 

de 25±2°C, na presença ou ausência de luz, por 90 dias. Explantes foliares e 

caulinares desenvolveram calos friáveis em resposta as diferentes concentrações de 

PIC, tanto na ausência quanto na presença de luz, em frequências distintas. O 

maior acúmulo de biomassa foi observado em calos obtidos a partir de segmentos 

internodais cultivados em meio suplementado com PIC a 12,42 µM, na presença de 

luz e de explantes foliares cultivados em meio suplementado com PIC a 20,7 µM, 

na ausência de luz. Esses calos foram subcultivados a cada 45 dias para meio 

fresco de mesma composição do meio de indução. O material produzido será 

posteriormente utilizado para caracterização do perfil fitoquímico e avaliação de 

atividades biológicas. 
 

E-mail: georgiappacheco@gmail.com 
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ESTADO-DA-ARTE DA COLEÇÃO MALACOLÓGICA DA UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA BARBOSA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Regiana Salgado de Mello 

Estagiário(s):  

SERGIO THIAGO VIEIRA DE SOUZA 
 

Uma coleção científica pode ser definida como “uma reunião ordenada de 

espécimes mortos ou partes corporais desses, devidamente preservados para 

estudos”. Coleções biológicas são arquivos que registram a biodiversidade, tema 

que recebe atenção crescente, pois são patrimônio nacional, sob a guarda de 

museus ou outras instituições. Os itens depositados derivam de expedições e 

estudos de campo, testemunhos dos projetos em desenvolvimento. Outra 

importância de uma coleção é preservar amostras da fauna e flora de determinada 

região, contando assim a história natural de regiões hoje alteradas e atuar como 

testemunhos de atos nomenclaturais (depósito de tipos). Uma coleção malacológica 

preserva separadamente conchas, partes moles inteiras ou dissecadas, rádulas e 

mandíbulas, desovas, ovos, amostras de tecidos para estudos de sistemática 

molecular. O objetivo desse trabalho é apresentar dados atualizados relativos ao 

acervo de moluscos depositados na Coleção Malacológica da UERJ (Col. Mol. UERJ), 

que foi iniciada em 1989 e possui atualmente, aproximadamente, 10.900 lotes 

cadastrados, abrigando conchas e partes moles de moluscos terrestres, marinhos e 

límnicos do Brasil e do exterior. Cerca de 60% do acervo é procedente da Ilha 

Grande, onde a UERJ possui uma base de estudos (Centro de Estudos Ambientais e 

Desenvolvimento Sustentável da Ilha Grande). Neste ano, diversos novos lotes 

(cerca de 100), após o tratamento curatorial de rotina (triagem, anestesia, fixação, 

limpeza de conchas, identificação e catalogação prévia) foram preparados para a 

inclusão definitiva no catálogo. Além da curadoria de rotina foram trabalhados lotes 

de moluscos (Gastrópodes e Bivalves) procedentes de nove municípios paulistas, na 

região do Rio Piracicaba (Piracicaba, Anhembi, Pirambóia, Corumbataí, Rio Claro, 

Analândia, Ipeúna, São Pedro e Santa Maria da Serra); do Rio Grande do Norte 

(Natal e arredores) e Amazonas (Manaus e arredores), os quais vão enriquecer o 

acervo e prover material para estudos comparativos, fornecendo bases para um 

melhor conhecimento de nossa biodiversidade e sua distribuição geográfica. 

Diversas espécies ainda não estão identificadas, pois muitas são conchas jovens e 

protoconchas, necessitando estudos mais aprofundados. A curadoria foi 

fundamental para a caracterização dessa diversidade malacológica. Além disso, o 

trabalho na curadoria de coleções foi fundamental para minha formação nessa área, 

especializada, carente de recursos humanos e cada vez mais solicitada. 
 

E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
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ESTUDO TAXONÔMICO DE ECOMORFOTIPOS DE AMPHIMEDON VIRIDIS 

DUCHASSAING & MICHELOTTI (1864) 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GISELE LOBO HAJDU 

Supervisor(es) Participante(s):  

Thiago Silva de Paula 

Estagiário(s):  

Renan de Souza Fructuoso da Silva 

Thalita Dionísio Belmonte 

Thomáz Vieiralves 
 

A classificação do filo Porifera se baseia, sobretudo, nos tipos, formatos, tamanhos 

e arranjos dos componentes esqueléticos, que apresentam uma enorme 

plasticidade fenotípica. Amphimedon Duchassaing & Michelotti, 1864 tem uma 

taxonomia complexa, devido à abundância de morfotipos e ampla distribuição. 

Amphimedon é um gênero mais rico no Oceano Atlântico do que em outros 

oceanos, e há seis registros publicados para a costa brasileira: A. caribica, A. 

complanata, A. compressa, A. erina, A. estelae, e A. viridis, o mais abundante. 

Apenas três espécies são consideradas como ocorrências verdadeiras para o Brasil: 

Amphimedon compressa, A. estelae e A. viridis. As Amphimedon viridis das 

populações Nordeste e Sudeste do Brasil apresentam dois morfotipos distintos de 

acordo com a cor: um verde, comum, e um morfotipo marrom-avermelhado, raro. 

O holótipo de A. viridis da coleção do Natural History Museum, de Londres (BMNH), 

foi usado para comparação com as amostras brasileiras, obtidas por empréstimo da 

coleção do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ). Os 

dados morfológicos foram gerados a partir de observações e documentação de 

detalhes da arquitetura do esqueleto, dissociação de espículas, preparações de 

cortes histológicos tangenciais e perpendiculares, e medições micrométricas. Os 

resultados são na forma de um banco de lâminas de espículas e cortes contendo 

um total de 286 lâminas, das quais 158 são de dissociação de espículas; 55 de de 

corte tangencial e 73 de de corte perpendicular. O arranjo de fibras de espongina e 

espículas é idêntico entre as amostras brasileiras e do holótipo de Saint Thomas, 

Mar do Caribe. As medições de espessura e comprimento foram variáveis dentro e 

entre os locais de coleta das populações brasileiras. Quando as amostras foram 

classificadas segundo a profundidade ou a incidência de luz, grupos poderiam ser 

unidos por categorias de espículas semelhantes. Os resultados confirmam a 

hipótese de que os morfotipos de cor que ocorrem ao longo da costa brasileira 

pertencem à mesma espécie. 
 

E-mail: lobohajdu@gmail.com 
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FERRAMENTAS MOLECULARES PARA ESTUDO DE POLIMORFISMOS 

GENÉTICOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Genética / Genética Humana e Médica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO AGUIAR COSTA LIMA 

Supervisor(es) Participante(s):  

CLAUDIA DE MELO MOURA 

Estagiário(s):  

BRENO NATAL DA SILVEIRA 
 

Os avanços na Genética Molecular permitiram o desenvolvimento de técnicas 

eficazes para identificação e caracterização de mutações, refletindo diretamente na 

aquisição de um maior conhecimento sobre a ocorrência de variações no DNA dos 

organismos. As variantes genéticas são denominadas polimorfismos ao atingirem 

uma frequência populacional de 1%, podendo constituir um componente genético 

associado ao risco de ocorrência de diversas patologias, com um grande impacto na 

saúde pública. Vários procedimentos são utilizados para extração do DNA, 

principalmente em função do tipo de amostra a ser utilizada. Em nosso laboratório 

preferencialmente utilizamos amostras de mucosa oral, por se tratar de um 

material cuja obtenção não é invasiva. Após a extração, as amostras são analisadas 

através de espectrofotometria, para estimativa do grau de pureza e determinação 

da concentração. Uma das principais técnicas utilizadas na análise molecular é a 

reação em cadeia da polimerase (PCR). Nesta técnica, utilizando entre 50 e 100 g 

de DNA é possível a produção in vitro de milhões de cópias de um trecho da 

molécula através da utilização de iniciadores complementares à uma região 

qualquer do genoma. Esse sistema é baseado em ciclos térmicos sucessivos de 

desnaturação, anelamento e polimerização, permitindo uma amplificação 

exponencial do segmento alvo. As reações contém tampão de reação; MgCl2; 

dNTP; iniciadores e polimerase, sendo conduzidas em um termociclador em 

condições térmicas específicas para o fragmento a ser amplificado. Na avaliação 

dos produtos obtidos, aliquotas da reação são resolvidas em gel de agarose (com 

concentração variável em função do tamanho do fragmento) e visualizadas sob luz 

UV após incubação em solução de brometo de etídio. A digestão de amostras 

consiste em tratar o DNA que foi amplificado com uma endonuclease de restrição, 

que reconhece determinada sequência de nucleotídeos na molécula, clivando a 

ligação entre nucleotídeos. Após a digestão, é preparado um novo gel, para que 

seja feita a separação dos fragmentos gerados no processo de digestão. 

Dependendo do tramanho dos fragmentos, este gel pode apresentar concentração 

entre 2 e 3% de agarose, sendo indicado o gel de 3% para separação de 

fragmentos na faixa de 90 a 150 pares de bases (fragmentos pequenos). Ao final 

da eletroforese, o gel é levado ao ultravioleta para análise e genotipagem. 
 

E-mail: marceloacostalima@gmail.com 
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FENOLOGIA FLORAL E CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DE PLANTAS DE 

AFLORAMENTO ROCHOSO 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BRUNO HENRIQUE PIMENTEL ROSADO 

Estagiário(s):  

Lais Barbalioli Macedo 

Walquíria Felipe Gouveia 
 

Características funcionais descrevem a resposta dos organismos à variação da 

disponibilidade de recursos, condições ambientais e e são diretamente relacionadas 

aos padrões de distribuição e abundância das espécies. Em um ambiente de 

afloramento rochoso, fortemente sujeito à seca, uma abordagem funcional é 

importante para a descrição das respostas das plantas em função da 

heterogeneidade de condições e recursos entre ilhas de vegetação. Por ser um 

ambiente restritivo ao estabelecimento e sobrevivência de espécies, nossa hipótese 

é que há um investimento em folhas e flores que tenham uma maior capacidade de 

estocagem de água e durabilidade de tecidos e que a fenologia floral será 

dependente da disponibilidade de água. Foram selecionadas 25 ilhas de vegetação 

ao longo de um gradiente de tamanhos. Dentre os 119 indivíduos amostrados, 

identificou-se 24 espécies de diferentes formas de vida (arbustivas, bromélias, 

gramíneas, herbáceas). As características funcionais utilizadas foram: conteúdo de 

água na folha (CAF), conteúdo de água na flor (CAFlor), densidade foliar (DEN), 

espessura foliar (ESP), massa de folha por unidade de área (MFA). Fez-se o 

acompanhamento mensal dos ciclos reprodutivos dos indivíduos através da 

fenologia. Os resultados demonstraram que as plantas presentes no afloramento 

rochoso possuem características típicas de resistência à dessecação, como a 

suculêcia, com valores de CAF e CAFlor acima de 0,6 g.g-1. DEN obteve valores de 

0,026 à 2,51 mg.mm-3. ESP variou de 0,13 a 2,71 mm. Já MFA variou de 8,56 a 

618,43 g.m-2. Com o auxílio da fenologia identificou-se picos de floração à medida 

que o ambiente apresentou períodos com um maior aporte hídrico, ocorrendo uma 

relação positiva entre a porcentagem de espécies em floração e a pluviosidade 

(R²= 0,26; p= 0,05). A antese após longos períodos de estresse hídrico deve visar 

garantir uma maior sobrevivência do órgão floral e, consequentemente, um maior 

sucesso reprodutivo. Assim, as espécies vegetais que se desenvolvem em 

afloramentos rochosos possuem estratégia conservativa de recursos, resistir às 

diversas intempéries e lidar com o déficit hídrico, investindo em características de 

respostas em sobrevivência, como durabilidade e armazenamento de água nos 

tecidos vegetativos e reprodutivos. 
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Um Laminário é formado por uma coleção de lâminas histológicas com finalidades 

didáticas e científicas. Requer uma manutenção constante, verificando-se o estado 

das lâminas, separando as que sofreram algum dano e providenciando-se a sua 

substituição, se necessário. A inclusão de novos materiais é bem-vinda, pois, além 

de enriquecer o acervo, amplia, também, as áreas de aplicação. Com esse 

propósito, a estagiária selecionou uma área dentro de um dos canteiros localizados 

no Campus Maracanã da UERJ, para plantar algumas espécies vegetais com 

propriedades medicinais. Esse material que vem sendo produzido representa a 

matéria prima para a confecção de novas lâminas histológicas que serão 

incorporadas ao acervo. A horta, além de funcionar como fonte de amostras para o 

laminário, representa, também, um espaço alternativo, que pode ser utilizado para 

fins didáticos. O plantio de espécies medicinais tem por objetivo sensibilizar os 

alunos sobre um dos aspectos mais relevantes dos vegetais, que é a produção de 

inúmeras substâncias que auxiliam o tratamento de diversas enfermidades. Alguns 

desdobramentos deste objetivo inicial são: o estímulo para o estudo das 

propriedades medicinais das diferentes plantas, o acompanhamento de seus ciclos 

biológicos, registrando-se os períodos de floração e frutificação, além de reconhecer 

os melhores métodos de propagação das espécies selecionadas para plantio. 

Observar as adaptações que se fizerem necessárias, como o remanejamento de 

mudas, visando atender as necessidades de luz e de nutrientes para as diversas 

espécies. A produção de lâminas com representantes medicinais é altamente 

desejável, pois além de abordar um aspecto novo, vai complementar a coleção 

didática de nossa Instituição, favorecendo inúmeros alunos das disciplinas básicas 

do Curso de Ciências Biológicas. 
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No Brasil, o câncer de esôfago figura entre os dez mais incidentes, sendo o 

carcinoma epidermóide de esôfago (CEE) o mais frequente (96% dos casos). Os 

principais fatores de risco para o CEE são etilismo e o tabagismo. A conjugação e 

consequente inativação dos carcinógenos formados a partir da oxidação do álcool e 

do tabaco são realizadas pelas enzimas de Fase II do metabolismo de xenobióticos. 

Dentre essas enzimas encontram-se as UDP-glicuronosiltransferases (UGTs). O 

objetivo deste trabalho foi avaliar as expressões gênicas de UGT1A7, UGT1A9 e 

UGT1A10 ao longo do esôfago humano saudável e correlacioná-las com a exposição 

aos fatores de risco para o CEE. Foram incluídos 53 indivíduos atendidos no 

HUPE/UERJ que apresentaram mucosas esofágicas normais durante a endoscopia. 

Esses indivíduos foram divididos em grupos quanto à exposição aos fatores de risco 

para o CEE. Grupo I (n=18): não etilistas e não tabagistas, II (n=18): somente 

etilistas, III (n=5): somente tabagistas, IV (n=12): etilistas e tabagistas. O RNA foi 

extraído das biópsias, convertido a cDNA e a análise da expressão gênica foi 

realizada por qPCR. As análises estatísticas foram realizadas através dos testes de 

comparação mútipla de Dunn, Kruskal-Wallis e Mann Whitney. As mulheres 

expressam mais UGT1A7 esofágico do que os homens (p= 0,002), e não 

observamos diferenças estatisticamente significantes quando as análises de 

expressão foram realizadas considerando-se os terços esofágicos. A diferença entre 

os gêneros não é observada quando analisamos os resultados de acordo com os 

hábitos de beber e de fumar, embora os indivíduos que somente fumam 

apresentem menor expressão do que aqueles que não bebem nem fumam (p= 

0,031). Embora não existam diferenças estatísticas na expressão de UGT1A9 entre 

os gêneros e os terços esofágicos, o consumo de álcool parece diminuir a expressão 

desse gene (p= 0,998, p= 0,408 e p < 0,0001, respectivamente). Os resultados 

relativos à expressão de UGT1A10 não demonstram diferenças com relação à 

expressão do gene de acordo com o gênero (p= 0,877) e nem com relação ao terço 

esofágico (p= 0,768). Entretanto, as amostras de indivíduos que consomem álcool 

ou tabaco apresentam expressão de UGT1A10 menor do que as amostras de 

indivíduos que não fumam ou bebem (p< 0,0001). Esses resultados sugerem que 

os metabólitos do etanol e do tabaco podem afetar a expressão dos genes 

responsáveis pela sua inativação e eliminação no tecido esofágico normal. 
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Células-tronco são células indiferenciadas com uma capacidade ilimitada de 

proliferação. Existem duas populações de células-tronco coexistindo na medula 

óssea adulta: células-tronco hematopoiéticas e mesenquimais. Essas células podem 

ser encontradas juntamente com linfócitos e monócitos em maturação na chamada 

fração de células mononucleares de medula óssea (CMMO). Estudos anteriores tem 

demonstrado que as CMMO estão associadas com terapias alternativas para o 

tratamento de doenças hepáticas, uma vez que possuem um importante papel na 

regressão da fibrose hepática observada em modelos experimentais. Novas técnicas 

para o isolamento das CMMO vêm sendo desenvolvidas para aquisição de um maior 

número de células, sendo o objetivo deste estudo a comparação de 2 metodologias 

afim de obtenção de 100% do conteúdo da medula óssea de maneira asséptica. 

Para o isolamento das CMMO, retirou-se fêmures e tíbias de ratos Lewis de 2 meses 

de idade e estes foram então dissecados, suas epífises cortadas e o canal medular 

exposto. Para a coleta da medula óssea foram utilizadas duas técnicas distintas: 

1ª) Após a exposição do canal medular, este foi canulado e o meio de cultura DMEM 

foi utilizado para a coleta; 2ª) Os fêmures e tíbias foram alocados em ponteiras 

p1000, suas pontas cortadas e então colocados dentro de tubos estéreis de 15mL. 

Em seguida as células de medula óssea foram centrifugadas a 1500 RPM por 5 min, 

ressuspendidas em meio DMEM, submetidas a um gradiente de centrifugação com 

Ficoll-Hypaque a 2000 RPM por 30 min, contadas em câmera de Neubauer e 

coradas com Azul Tripan para verificar a viabilidade celular. Após o plaqueamento, 

as culturas foram mantidas em estufa a 37ºC, com atmosfera úmida, na presença 

de 5% de CO2. A comparação de ambas as técnicas de obtenção das CMMO, 

demonstrou que a nova metodologia, utilizando-se ponteiras p1000 seguida de 

centrifugação, é a mais vantajosa, pois nos permite obter 100% do conteúdo da 

medula óssea de maneira asséptica. 
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Os microssatélites são marcadores moleculares altamente polimórficos compostos 

por variações no número de pequenas sequências repetitivas (de 1-6 nucleotídeos) 

e que são amplamente distribuídos ao longo do genoma, seja nas regiões 

codificantes ou não-codificantes, tanto de procariotos quanto de eucariotos. 

Atualmente, os microssatélites são os marcadores mais empregados em estudos de 

biodiversidade molecular devido aos elevados níveis de polimorfismo, sua fácil 

interpretação e o fato de serem marcadores co-dominantes. Apesar de amplamente 

utilizados, uma das principais limitações à utilização dos microssatélites é a 

necessidade do desenvolvimento de novos iniciadores específicos para cada espécie 

estudada, o que representa uma grande fonte de expensas de recursos. Uma 

maneira economicamente efetiva de reduzir esses custos é a utilização de dados 

provenientes dos chamados sequenciamentos de nova geração (NGS). Uma das 

espécies que ainda não conta com marcadores específicos é a lula Doryteuthis plei. 

Essa espécie é uma das principais espécies de moluscos capturados Brasil e, apesar 

da grande importância econômica, ainda não existem estudos que visem identificar 

a estrutura populacional da espécie, uma informação indispensável para o manejo 

sustentável. Nesse contexto, o presente projeto visou identificar regiões de 

microssatélites no genoma da lula D. plei a partir de dados de sequenciamento de 

nova geração, desenhar iniciadores específicos e avaliar os níveis de polimorfismos 

desses marcadores nessa espécie. Os resultados obtidos até o momento incluem o 

treinamento do bolsista nas rotinas de laboratório, a extração e quantificação de 

DNA de 60 indivíduos provenientes de 3 populações (Arraial do Cabo (RJ), Paraty 

(RJ) e Laguna (SC)) e a análise dos dados provenientes de uma reação de 

pirossequenciamento (454 Titanium). Nessa reação foram gerados um total de 

56.077 reads que permitiram a montagem de 3.978 contigs (variando entre 102 e 

5534 pb). Esses contigs foram checados quanto à presença de regiões 

microssatélites e, após essa análise, foram obtidos um total de 297 pares de 

iniciadores flanqueadores de regiões microssatélites com motivos repetitivos di 

(N=129), tri (N=89), tetra (N=56) e pentanucleotídeos (N=23). A próxima etapa 

do trabalho consistirá na avaliação da efetividade de amplificação desses 

marcadores e na análise dos níveis de polimorfismos de trinta loci com o intuito de 

permitir a análise populacional de D. plei na costa brasileira. 
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O Projeto de Revitalização do Laminário Botânico da UERJ prevê a triagem e a 

manutenção regular das lâminas histológicas que compõem seu acervo, utilizando-

se a microscopia óptica. Entretanto, há outros tipos de microscopia, como a de 

varredura, que permite a análise mais acurada da superfície das plantas. Com o 

MEV pode-se observar, com maior riqueza de detalhes, o relevo da epiderme que 

recobre os diversos órgãos, visto que este tipo de equipamento possibilita a captura 

de imagens com uma profundidade de campo muito superior à que se pode 

conseguir em MO. Para a presente etapa do Projeto, foram selecionadas três 

espécies da família Myrtaceae: Eugenia uniflora, Myrcia rostrata e Myrciaria 

glomerata. Cada uma das amostras foliares das três espécies foram submetidas a 

dois tipos de protocolo, comparando-se os resultados para posterior seleção do 

melhor método, caso sejam constatadas diferenças significativas. Em um dos 

protocolos, as amostras foliares foram retiradas diretamente de exsicatas e, em 

seguida, acondicionadas em stubs, para serem metalizadas com ouro. As exsicatas 

são ramos representativos de vegetais, os quais são desidratados e incluídos em 

Herbários, onde são registrados e utilizados como testemunhos das espécies. Na 

outra metodologia, as amostras foram retiradas de materiais coletados na floresta 

da Tijuca e mantidos em líquidos fixadores, sendo então, desidratadas em série 

alcoólica ascendente até o álcool absoluto. Posteriormente, foram submetidas ao 

ponto crítico, utilizando-se o aparelho de secagem Autosamdri-815, e, em seguida, 

metalizadas com ouro. O emprego dessas metodologias possibilitou que a 

estagiária desenvolvesse maior independência em relação ao Laboratório de 

Anatomia Vegetal da UERJ, pois houve a necessidade de se estabelecer uma 

parceria com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é a detentora do aparelho de 

ponto crítico e do microscópio eletrônico de varredura utilizados no presente 

estágio. Os dados para análise ainda estão sendo coletados para posterior análise, 

discussão e conclusões. O que se pode constatar, até a presente data, é que houve 

um maior amadurecimento da estagiária, decorrente do intercâmbio e da interação 

com profissionais de Instituição de Pesquisa, gerando uma capacitação que agrega 

valor à sua formação como Bióloga. 
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A capacitação de estudantes de Ciências Biológicas na área de Biotecnologia 

Vegetal, com ênfase nas metodologias de micropropagação de espécies medicinais, 

contribui na formação profissional em uma área promissora. Dentre as técnicas de 

cultura de tecidos vegetais, a micropropagação permite a multiplicação de plantas 

visando, principalmente, ao reflorestamento de áreas degradadas e à preservação 

de genótipos produtores de substâncias bioativas. As técnicas in vitro exigem o 

treinamento em equipamentos de esterilização (autoclave, estufa), naqueles 

relacionados ao preparo de meios de cultura e soluções nutritivas (pHmetro, placa 

agitadora, destilador, deionizador), como também em manipulações assépticas em 

câmara de fluxo laminar. Após a seleção das plantas matrizes, realizou-se a 

descontaminação das sementes em solução de hipoclorito de sódio e as inoculou, 

sob condições assépticas, em meio de cultura para germinação in vitro (meio básico 

MS isento de reguladores de crescimento). As plantas obtidas foram excisadas e 

diferentes tipos de explantes, inoculados em meios suplementados com 

combinações de reguladores de crescimento (auxinas e citocininas), para promover 

a proliferação de brotos. As culturas foram mantidas em sala de crescimento, com 

fotoperíodo (16h), temperatura (26±2ºC) e luminosidade controlados. Os brotos 

foram repicados mensalmente, mantendo-se um estoque de plantas in vitro, que 

constitui um banco de germoplasma, o qual servirá de fonte de explantes para 

futuros estudos biotecnológicos, fitoquímicos e farmacológicos. Os brotos obtidos 

foram individualizados e inoculados em meio de alongamento e enraizamento. 

Posteriormente, as plantas produzidas foram transferidas para uma mistura de 

substratos, sob condições ex vitro, com decrescente porcentagem de umidade do 

ar. Esta etapa compreende a aclimatização, que consiste na adaptação das plantas 

propagadas às condições ambientais. Todas as metodologias foram acompanhadas 

e devidamente registradas. 
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A sílica é formada a partir dos elementos silício e oxigênio, sob condições de alta 

pressão e temperatura e a inalação contínua de sílica cristalina pode levar a uma 

grave doença pulmonar conhecida como silicose, caracterizada por fibrose 

pulmonar. A silicose é uma doença ocupacional, uma vez que a liberação de poeira 

contendo partículas de sílica ocorre em atividades como escavação, mineração e 

jateamento de areia, e foi classificada pelo IARC, em 1997, como carcinógeno 

humano, pois um de seus desfechos pode ser o câncer de pulmão. Os efeitos 

citotóxicos da sílica resultam na morte de macrófagos e liberação de citocinas 

inflamatórias e substâncias que induzem a proliferação de fibroblastos, formando 

nódulos compostos de colágeno e sílica, envoltos por uma cápsula. O diagnóstico é 

feito por radiografia e tomografia, porém, na maioria dos casos, a doença é 

detectada já em estágio avançado e, como não há cura para a silicose, é relevante 

a busca por biomarcadores de exposição precoce a esse agente. O objetivo desse 

estudo foi padronizar o ensaio cometa e a coloração por sais de prata para a 

linhagem celular A549, além de avaliar o risco genotóxico da exposição de culturas 

dessas células à sílica. Foram testadas diferentes concentrações de células (25, 75, 

100, 300 e 500 x 10³ células/mL), bem como o volume de agarose LMP (80, 90 e 

100 μL), para a realização do ensaio. Para avaliar a extensão dos danos ao DNA em 

função do tempo de incubação, culturas de células A549 foram expostas a 300 

μg/mL de sílica durante 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas. Foi estabelecida como ideal 

para a realização dos experimentos a concentração de 100 x 10³ células/mL e o 

volume de agarose LMP de 80 μL. Após 30 minutos de incubação, a sílica foi capaz 

de promover um aumento significativo de lesões no DNA (p<0,05) e esse dano 

aumentou após 4 horas de exposição (p<0,05), não havendo, porém, variação 

significativa entre 1 e 3 horas de incubação com a sílica. 
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A sílica é formada a partir dos elementos silício e oxigênio, sob condições de alta 

pressão e temperatura e a inalação contínua de sílica cristalina pode levar a uma 

grave doença pulmonar conhecida como silicose, caracterizada por fibrose 

pulmonar. A silicose é uma doença ocupacional, uma vez que a liberação de poeira 

contendo partículas de sílica ocorre em atividades como escavação, mineração e 

jateamento de areia, e foi classificada pelo IARC, em 1997, como carcinógeno 

humano, pois um de seus desfechos pode ser o câncer de pulmão. Os efeitos 

citotóxicos da sílica resultam na morte de macrófagos e liberação de citocinas 

inflamatórias e substâncias que induzem a proliferação de fibroblastos, formando 

nódulos compostos de colágeno e sílica, envoltos por uma cápsula. O diagnóstico é 

feito por radiografia e tomografia, porém, na maioria dos casos, a doença é 

detectada já em estágio avançado e, como não há cura para a silicose, é relevante 

a busca por biomarcadores de exposição precoce a esse agente. O objetivo desse 

estudo foi padronizar o ensaio cometa e a coloração por sais de prata para a 

linhagem celular A549, além de avaliar o risco genotóxico da exposição de culturas 

dessas células à sílica. Foram testadas diferentes concentrações de células (25, 75, 

100, 300 e 500 x 10³ células/mL), bem como o volume de agarose LMP (80, 90 e 

100 μL), para a realização do ensaio. Para avaliar a extensão dos danos ao DNA em 

função do tempo de incubação, culturas de células A549 foram expostas a 300 

μg/mL de sílica durante 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas. Foi estabelecida como ideal 

para a realização dos experimentos a concentração de 100 x 10³ células/mL e o 

volume de agarose LMP de 80 μL. Após 30 minutos de incubação, a sílica foi capaz 

de promover um aumento significativo de lesões no DNA (p<0,05) e esse dano 

aumentou após 4 horas de exposição (p<0,05), não havendo, porém, variação 

significativa entre 1 e 3 horas de incubação com a sílica. 
 

E-mail: pedrini@globo.com 
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ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO DE CRUSTÁCEOS DO LGPESC 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JAQUELINE GUSMAO DA SILVA MARIEN 

Supervisor(es) Participante(s):  

Carolina Tavares Schumann 

Estagiário(s):  

Priscilla Diniz da Silveira Joaquim 
 

As coleções científicas constituem uma fonte crucial de informação para todos os 

que, por sua atividade, têm contato com seres vivos. As coleções representam 

também uma herança cultural; um testemunho da rica história do descobrimento e 

da expansão da sociedade brasileira em seu território nacional (Zaher & Young, 

2003). No Brasil, a importância das Coleções e sua missão de manter o registro ex 

situ da biodiversidade é atestada pelo parágrafo 1 do artigo 218 da Constituição 

Brasileira, ressaltando-se que a biodiversidade é considerada parte do patrimônio 

de uma nação, de acordo com a Convenção Internacional da Biodiversidade, da 

qual o Brasil é um dos signatários. A coleção de Crustáceos do LGPESC é formada 

por cerca de 3000 exemplares, conservados em álcool 70%, oriundo , na sua 

maioria, de diversas regiões da costa brasileira e também alguns exemplares da 

América do Sul e da África. Até o início do projeto EIC, cerca de 50% desse 

material havia sido tombado e cerca de 20% desses registros em livro tombo havia 

sido digitalizado. A partir do início do projeto EIC, cerca de 150 novos lotes foram 

tombados. A principal atividade desse período, contudo, foi a digitação dos dados, 

com cerca de 1000 novas entradas. Além das atividade relativas ao tombamento 

dos lotes e digitação dos lotes tombados, atividades de manutenção também foram 

realizadas, como por exemplo, a troca de vidros, complementação de álcool, 

preparo de etiquetas, entre outras. O término do tombamento e da digitação da 

Coleção de Crustáeos do LGPesC, além da criação do Banco de DNA na sua 

totalidade estão previstas para o próximo ano, coincidindo com o final da 

graduação, gerando a monografia de conclusão de curso da aluna bolsista. 
 

E-mail: gusmao@centroin.com.br 
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PLASTICIDADE FENOTÍPICA E O SUCESSO REPRODUTIVO DE POECILIA 

RETICULATA EM AMBIENTES URBANIZADOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANA MAZZONI BUCHAS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Bruno Gorini de Araujo Passos Pacheco 

Estagiário(s):  

Marinna Tvares Rocha Lima 
 

As espécies invasoras, de modo geral, apresentam grande capacidade de ajustar 

suas características diante de novos ambientes. Frequentemente, este ajuste é 

resultado da alta plasticidade em diferentes aspectos da história de vida como 

morfologia, dieta e reprodução. Neste contexto, surge a necessidade de se 

compreender a maneira pela qual a plasticidade fenotípica em aspectos da história 

de vida de espécies invasoras pode favorecer a ocupação de novos ambientes e 

influenciar processos ecossistêmicos. O presente estudo se propõe investigar o 

papel do peixe invasor Poecilia reticulata na dinâmica de riachos urbanos e não-

urbanos, observando possíveis ajustes locais relacionados a aspectos da 

reprodução. As coletas foram realizadas em duas localidades de um riacho situado 

no município do Rio de Janeiro, as quais foram selecionadas pela ausência ou 

presença de ação antrópica derivada da urbanização. Para avaliar a plasticidade 

fenotípica, foram analisados o tamanho da ninhada (número de embriões por 

ninhada), a presença ou ausência de superfetação (fêmeas portando 

simultaneamente mais de um lote de embriões em diferentes estágios de 

desenvolvimento) e matrotrofia (o fornecimento de nutrientes maternos para os 

embriões pós-fecundação). A existência de matrotrofia foi avaliada através do 

Índice de Matrotrofia (IM), obtido através da variação do peso seco dos embriões 

no primeiro e último estágios de desenvolvimento. A média do tamanho das 

ninhadas foi maior na localidade urbanizada do que na não-urbanizada (22 e 6 

embriões, respectivamente). Na localidade urbanizada, foi observada a presença 

concomitante de superfetação e matrotrofia, enquanto na não-urbanizada foi 

observada apenas a matrotrofia. Em ambas as localidades, observou-se moderado 

fornecimento de nutrientes maternos pós-fecundação, sendo que a localidade 

urbanizada apresentou o IM maior do que a não-urbanizada (0,90 e 0,82, 

respectivamente). Tanto a superfetação quanto a matrotrofia são características 

que aumentam a fecundidade, e assim, o sucesso reprodutivo em ambientes 

adversos. A superfetação permite o aumento da fecundidade das fêmeas através da 

redução do intervalo entre ninhadas, enquanto a matrotrofia possibilita o aumento 

da prole sem que seja necessário o aumento do tamanho do corpo materno. Nossos 

resultados preliminares desmontaram a plasticidade destas características que 

permitiram o sucesso reprodutivo de guppies em ambientes urbanizados. 
 

E-mail: mazzoni@uerj.br 
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PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANTAS E METABÓLITOS DE INTERESSE 

MEDICINAL OBTIDOS IN VIVO E IN VITRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NORMA ALBARELLO 

Supervisor(es) Participante(s):  
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Estagiário(s):  
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo planta medicinal é 

aplicado a qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que 

podem ser utilizadas com fins terapêuticos. No entanto, nem sempre os materiais 

botânicos são encontrados no ambiente natural em quantidades satisfatórias para 

suprir as demandas farmacológicas. A cultura de tecidos vegetais representa um 

recurso biotecnológico importante, tanto para produção de biomassa, quanto de 

substâncias ativas, além de auxiliar na conservação de espécies de interesse. As 

técnicas contam com as vantagens do cultivo in vitro de células, tecidos ou órgãos 

em meio nutritivo adequado, sob condições assépticas, controladas e padronizadas, 

como luminosidade e temperatura. Dentre os diferentes procedimentos 

direcionados à produção e otimização de metabólitos secundários de importância 

medicinal, destacam-se a cultura de raízes, cultura de calos e a cultura de células 

em suspensão. Este projeto objetiva capacitar estudantes de graduação do Curso 

de Ciências Biológicas da UERJ nas diversas técnicas que são utilizadas visando à 

produção e à conservação de plantas e linhagens produtoras de metabólitos de 

interesse. As atividades são desenvolvidas no Laboratório de Biotecnologia de 

Plantas (Labplan), integrante do Núcleo de Biotecnologia Vegetal (NBV) do IBRAG e 

viabilizam a inserção do aluno em práticas multidisciplinares nos diferentes 

laboratórios do NBV. Como resultado, ocorre o treinamento em metodologias 

usualmente empregadas num laboratório de cultura de tecidos vegetais, como a 

germinação in vitro, micropropagação, calogênese, cultura de órgãos, 

embriogênese somática etc. O aluno também tem acesso ao uso de equipamentos 

específicos, como balanças, potenciômetro, autoclave, estufa, destilador, 

deionizador e câmara de fluxo laminar, além de atuar no preparo de extratos 

vegetais. Adicionalmente, participa de reuniões e seminários semanais do 

laboratório, o que permite a sua inserção em diferentes projetos de pesquisa, 

cumprindo a proposta de capacitação na área de biotecnologia vegetal. 
 

E-mail: labplan_uerj@yahoo.com.br 
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RESTAURAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE VEGETAL DA 

MATA ATLÂNTICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
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Estagiário(s):  

Paulo Roberto Almeida de Jesus 

Thayane Franklin de Oliveira 
 

As florestas tropicais são conhecidas por abrigarem uma das maiores 

biodiversidades do mundo, entre as quais se encontra a Floresta Atlântica, com 

altas taxas de biodiversidade e endemismo. Abrange a costa leste, sudeste e sul do 

Brasil, distribuída em distintas formações vegetais. Na região Sudeste do Brasil as 

florestas estão situadas em altitudes elevadas do complexo montanhoso que inclui 

as serras da Mantiqueira e do Mar. O maciço do Itatiaia faz parte da serra da 

Mantiqueira, possui remanescentes florestais em bom estado de conservação que 

sofrem intensas pressões antrópicas. O estudo está sendo realizado em um trecho 

de mata ciliar às margens do rio Preto (nos municípios de Itatiaia e Resende) que 

separa o estado do Rio de Janeiro de Minas Gerais. As margens do rio se encontram 

com vegetação completamente alterada e trechos desnudos. A restauração visa 

reestabelecer a vegetação original de modo a proteger o solo, os cursos d’água e 

consequentemente a fauna e flora. O objetivo foi criar modelos de restauração, 

avaliar e monitorar as comunidades vegetais em trechos da bacia do rio Preto. 

Foram utilizadas 264 mudas distribuídas em pioneiras (Anadenanthera macrocarpa 

(Benth.) Brenan, Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth, Enterolobium 

contortisiliquum (Vell.) Morong, Erythrina verna Vell., Schinus terebinthifolius 

Raddi, Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns) e não pioneiras 

(Aspidosperma parvifolium A.DC., Caesalpinia echinata Lam., Inga laurina (Sw.) 

Willd., I sessilis (Vell.) Mart., Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo, Vitex 

montevidensis Cham.). O plantio foi realizado com espaçamento de 2,5 m entre as 

mudas, que foram plantadas em fevereiro/2013 e acompanhadas durante 24 meses 

através de visitas trimestrais visando monitorar o desenvolvimento e a taxa de 

sobrevivência. Aferiu-se o Diâmetro à Altura do Solo (DAS) e a altura total. A taxa 

de mortalidade total foi de 16,28%. E. verna apresentou 100% de sobrevivência 

enquanto C. echinata apresentou apenas 25%. Dentre as espécies, E. 

contortisiliquum apresentou o maior crescimento médio para o DAS (4,75 cm) e 

altura (1,87 m), já A. parvifolium apresentou o menor crescimento médio para o 

DAS (0,45 cm), enquanto P. grandiflorum apresentou o menor crescimento médio 

para altura (0,22 m). A baixa taxa de mortalidade total observada sugere que as 

espécies apresentam alta adaptabilidade à condição inicial de degradação, 

especialmente E. verna, cuja taxa de mortalidade foi igual à zero. 

(CETREINA/UERJ). 
 

E-mail: sseba@terra.com.br 
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RASTREAMENTO DE MUTAÇÕES DE SEQUÊNCIA E VARIAÇÕES DO NÚMERO 

DE CÓPIAS NO GENE DA PROTEÍNA PRECURSORA DE BETA-AMILOIDE EM 

INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER 

Área temática: Ciências Biológicas / Genética / Genética Humana e Médica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CINTIA BARROS SANTOS REBOUCAS 
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Márcia Mattos Gonçalves Pimentel 

Estagiário(s):  

André Simões Cadaxo 

Felipe Martins Araújo 
 

A previsão continua de aumento da expectativa de vida tem contribuído para o 

aumento crescente de idosos com doenças da Terceira Idade, como a doença de 

Alzheimer (DA). A DA é uma doença neurodegenerativa geneticamente complexa, 

insidiosa e de agravamento progressivo que pode ocorrer de forma esporádica ou 

familiar. Embora difiram quanto à idade de manifestação, ambas as formas são 

definidas pelas mesmas características patológicas: perda neuronal, placas de beta-

amilóide e emaranhados neurofibrilares. Mutações em três genes (APP, PSEN1, 

PSEN2) têm sido demonstradas por causar a DA familiar através da perturbação da 

produção de beta-amilóide em diferentes populações, levando a sua agregação 

cerebral anormal. Sendo assim, no presente estudo tivemos como objetivo o 

rastreamento de mutações de sequência e de variações no número de cópias 

(VNCs) no gene da proteína precursora de beta amiloide (APP) em pacientes com 

DA do Estado do Rio de Janeiro. Para este propósito, amostras de DNA foram 

extraídas do sangue periférico de 52 pacientes com DA familiar e 123 pacientes 

com DA esporádica recrutados a partir de dois centros de atenção a idosos. As 

amostras familiares foram investigadas quanto a mutações de sequência nos exons 

16 e 17 através da metodologia de reação em cadeia da polymerase (PCR), seguida 

do sequenciamento direto dos produtos de amplificação purificados. Também foi 

investigado nos pacientes esporádicos e familiares a presença de VNCs no gene APP 

(exons 5, 8, 11, 18) através da técnica de PCR em Tempo Real quantitativa (qPCR) 

, utilizando-se Sybr Green e o método de delta-delta Ct. Os exons investigados 

foram selecionados de acordo com a agregação das mutações descritas na 

literatura. Nenhuma mutação de sequência ou CNV foi identificada. Com base 

nestes resultados, concluímos que mutações no gene APP não são uma causa 

comum de DA na população do Rio de Janeiro. A diferença nas frequências 

mutacionais observadas entre populações distintas pode ser um reflexo de 

diferenças envolvendo os critérios de inclusão, tamanho amostral, metodologias 

usadas e etnia. Este é o primeiro estudo com foco em mutações no gene APP e sua 

relação com a DA conduzido na população do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: cbs@alternex.com.br 
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TREINAMENTO EM TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃO ANIMAL, MANUTENÇÃO DE 

LINHAGENS DE CAMUNDONGOS GENETICAMENTE SELECIONADOS E 

INFECÇÃO EXPERIMENTAL, FORNECENDO SUPORTE TÉCNICO A PROJETOS 

VINCULADOS A CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA UERJ. 

Área temática: Ciências Biológicas / Imunologia / Imunoquímica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES 

Estagiário(s):  

Clarissa Pereira e Pádua 

Liane Lopes Barbosa 

Voluntário(s):  

LUCAS LESSA ASSUNÇÃO 
 

A Tolerância Oral (TO) é um mecanismo fisiológico de atividade não-inflamatória 

sistêmica a um imunógeno previamente ingerido. O Biotério do Departamento de 

Genética mantém, por seleção genética bidirecional, duas linhagens de 

camundongos com fenótipos extremos de susceptibilidade (TS-Ab/HetS) e 

resistência (TR-Ab/HetS) à Tolerância Oral, únicas no mundo, de importância 

reconhecida internacionalmente. O objetivo da seleção é alterar a freqüência dos 

genes responsáveis pelos fenótipos selecionados e criar linhagens de animais com 

fenótipos extremos facilmente diferenciáveis. Como os fenótipos selecionados 

foram baseados em modificação da resposta imunológica, as linhagens TR e TS 

mostram ser bons modelos para o estudo de agentes infecciosos. No último ano, 

nossas linhagens foram utilizadas como modelo experimental em duas teses de 

Doutorado: Tese do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia da FCM da UERJ 

- “Estudo da Tolerância Oral Bystander na inibição da progressão da lesão 

inflamatória em camundongos infectados com Leishmania amazonensis” - e Tese do 

Programa de Pós Graduação em Biologia Parasitária da FIOCRUZ/RJ – 

“Toxoplasmose experimental no modelo murino com fenótipo extremo para 

tolerância oral: caracterização celular e humoral”. O objetivo deste projeto é o 

treinamento em técnicas de manipulação animal, biossegurança em biotérios, boas 

práticas de laboratório, manutenção de linhagens de camundongos geneticamente 

selecionadas e infecção experimental, dando suporte técnico a projetos vinculados 

a cursos de Pós-graduação da UERJ. O processo de seleção objetiva manter 

segregados os fenótipos extremos de susceptibilidade e resistência para a indução 

de tolerância oral. Na 25ª geração, as duas linhagens produzidas (TS e TR) 

apresentam a mesma capacidade imunogênica, quantificada pelos níveis de 

anticorpos, no entanto, quando tolerizados, os camundongos da linhagem TS 

apresentam títulos 64 vezes menores que os da linhagem TR. A seleção para a 26ª 

geração está programada para ser feita no segundo semestre de 2015. A 

impossibilidade de renovação de contratos de técnicos de nosso biotério, sem a 

substituição por funcionários concursados, sobrecarrega o trabalho do bolsista, 

tornando a bolsa de estágio interno complementar imprescindível para a 

continuidade do processo de seleção genética de nossas linhagens e o suporte 

técnico aos projetos em andamento. 
 

E-mail: tavares.uerj@gmail.com 
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TOXICIDADE DA ALOE VERA E DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA A EM 

CÉLULAS DA LINHAGEM A549 

Área temática: Ciências Biológicas / Biofísica / Radiologia e Fotobiologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSE CARLOS PELIELO DE MATTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Adriano Caldeira de Araujo 

Estagiário(s):  

Thaís Oliveira Cassiano dos Santos 
 

Babosa é o nome comum para um grupo de plantas xerófitas suculentas, usadas 

pela indústria farmacêutica na composição de xampus, cremes dermatológicos e 

cosméticos, sendo Aloe vera a mais utilizada. A radiação ultravioleta pode ser 

dividida em três faixas de comprimento de onda: UVC (100 a 290 nm), UVB (290 a 

320 nm) e UVA (320 a 400 nm). A radiação ultravioleta A merece destaque por 

corresponder a mais de 90% dos raios ultravioleta que chegam à Terra além de ter 

participação em processos como o envelhecimento e indução de tumores de pele. 

Estudos recentes têm demonstrado que componentes do gel da folha de Aloe vera 

contêm propriedades fotoquímicas que, na presença de radiação UVA, seriam 

responsáveis por efeitos nocivos. Dentre esses componentes, algumas 

antraquinonas têm sido apontadas como capazes de absorver a radiação 

ultravioleta e produzir espécies reativas de oxigênio. Desse modo o trabalho tem 

por objetivo avaliar a toxicidade induzida por diferentes concentrações de um 

extrato glicólico comercial de Aloe vera (1,56%; 3,13%; 6,25%; 12,5%; 25%; e 

50%), associado ou não com a radiação UVA, em culturas de células da linhagem 

A549. A viabilidade celular está sendo avaliada pelo corante WST-1 e a 

genotoxicidade pelo ensaio cometa. Os resultados obtidos até o momento sugerem 

que o extrato glicólico apresenta efeito citotóxico, proporcional ao aumento de sua 

concentração. Por outro lado, o tempo de exposição das células ao agente (2h; 6h; 

12; e 24h) parece não ter influência na diminuição da viabilidade. 
 

E-mail: jcmattos@uerj.br 
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TÉCNICAS DE COLETA, CONSERVAÇÃO E PREPARO DE LÂMINAS 

HISTOLÓGICAS PARA O ESTUDO ANATÔMICO DO LENHO DE ESPÉCIES 

ARBÓREAS DA FAMÍLIA LEGUMINOSAE JUSS. 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CATIA HENRIQUES CALLADO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Kelly Cristina Moreira dos Santos 

Estagiário(s):  

Maria Julia Groppa Rodrigues 

Sabrina do Nascimento Silva 
 

Estudos anatômicos do lenho têm fornecido informações importantes para 

taxonomia, filogenia e ecologia de espécies lenhosas desde o inicio do século XX. 

Nesse sentido, a preparação de lâminas histológicas para observação ao 

microscópio são de extrema importância. Este trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de construir um laminário das madeiras das espécies arbóreas da família 

Leguminosae. Foram amostradas 20 espécies, no Parque Estadual da Ilha Grande, 

por método não destrutivo. As amostras foram conservadas em solução contendo 

água destilada, glicerina, álcool e fenol. Posteriormente, os corpos de provas 

passaram por processo de amolecimento físico, por cozimento em água destilada e 

glicerina. Em seguida, foram seccionados ao micrótomo de deslizamento, nos 

sentidos transversal e longitudinal tangencial e radial. As seções histológicas foram 

clarificadas, por hipoclorito de sódio em solução aquosa 50% e submetidas à dupla 

coloração por Azul de Astra e Safranina hidroalcoólica 1%, na proporção de 9:1. 

Posteriormente, foram desidratadas em série etílicas ascendentes e transferidas 

para Xilol e montadas em Entellan. Fragmentos foram submetidos à dissociação por 

Ácido Acético Glacial e Peróxido de Hidrogênio, macerados e corados por Safranina 

hidroalcoólica 50% e montado em glicerina 50%. Foram confeccionadas lâminas 

permanentes e semipermantes de 15 espécies: Copaifera langsdorffii Desf., 

Copaifera trapezifolia Hayne, Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby, 

Tachigali denudata (Vogel) Oliveira, Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & 

J.W.Grimes, Albizia pedicellaris (DC.) L.Rico, Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan, Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC., Piptadenia gonoacantha 

(MART.) MACBR., Stryphnodendron polyphyllum Mart., Andira fraxinifolia Benth., 

Ormosia arborea (Vell.) Harms, Ormosia fastigiata Tul., Pterocarpus rohrii Vahl e 

Swartzia myrtifolia Sm., totalizando 575 lâminas produzidas. Não foi possível o 

preparo de lâminas permanentes para 5 espécies: Inga lanceifolia Benth., Inga 

marginata Willd., Inga vera Willd.,Inga capitata Desv. e Inga edulis Mart. A técnica 

de amolecimento físico e químico não se mostrou viável para as espécies do gênero 

Inga, portanto serão necessários métodos auxiliares para amolecimento destas 

amostras como, por exemplo, Etilenodiamina ou Ácido Fluorídrico para obtenção de 

lâminas histológicas para estas espécies. Palavras Chave: Microscopia, Parque 

Estadual Ilha Grande, Madeira. 
 

E-mail: ccallado@uerj.br 
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UM NOVO PROTOCOLO PARA DIAFANIZAÇÃO DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL 

DE OSSOS, CARTILAGENS E NERVOS EM PEIXES 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Morfologia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FRANCISCO JOSE DE FIGUEIREDO 

Estagiário(s):  

Sarah do Vale Araujo 
 

Técnicas de diafanização e coloração diferencial de tecidos, particularmente tecido 

ósseo, têm sido utilizadas desde o final do século XIX por pesquisadores 

interessados na sistemática e na anatomia de peixes. Inicialmente, solução de KOH 

foi usado na maceração. Mas, constatou-se que este tornava o tecido mais 

gelatinoso e que as estruturas esqueléticas mais delicadas eram danificadas ou 

perdidas. A situação foi parcialmente contornada com a introdução da técnica por 

digestão enzimática (com tripsina ou pancreatina) em solução de borato de sódio. 

O Alcian Blue foi logo adicionado ao protocolo com a finalidade de corar cartilagem. 

Paralelamente, protocolos para a coloração de nervos periféricos em espécimes 

diafanizados foram encaminhados. Mas eles não tiveram grande receptividade, uma 

vez que o longo tempo necessário para a preparação e a sensibilidade diferencial 

dos espécimes fixados foram impedimentos marcantes. Neste trabalho é 

apresentada, de forma inédita, uma junção de dois protocolos de diafanização 

correntes [i.e., Song & Parenti, 1995 Copeia (1):114-118 e Springer & Johnson, 

2000 Copeia (1):300-301] minimizando o efeito do KOH em certas etapas e 

utilizando álcool etílico como solvente para a alizarina. O protocolo permite a 

utilização numa etapa final do corante Sudan Black B, também solúvel em álcool, 

para a coloração de nervos períféricos segundo método regressivo [Filipski & 

Wilson, 1984 Copeia: 204-208] ou progressivo [Nishikawa 1987 Copeia (2):489-

491]. A análise experimental foi realizada com espécimes do engraulídeo Engraulis 

anchoita (N=43, 39-60 mm CT) e do ostariofiso Colossoma macropomum (N=17, 

20-32 mm CP). Todos os peixes foram fixados em formol 10% e conservados em 

álcool 70%. No final da preparação o material foi conservado em glicerina pura com 

algumas gotas de álcool. Embora a coloração de cartilagem e osso tenham se 

mostrado regulares, o grau de distinção dos nervos restringiu-se a grandes feixes 

nervosos e ramificações imediatas, havendo pouca definição em ramificações muito 

finas ou pequenas. O novo protocolo permite uma preparação mais rápida e menos 

danosa do material em comparação com as técnicas disponíveis. Por outro lado, 

permite ampla flexibilidade na reversão de etapas com a finalidade de melhor corar 

estruturas de interesse, além de possiblitar a incorporação de outras técnicas [e.g., 

Jakubowski 1967 Copeia (1):234-235, para neuromastos da linha lateral]. 
 

E-mail: fjfig@globo.com 
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A CONSTRUÇÃO DE UM JOGO A SER UTILIZADO COMO ESTRATÉGIA DE 

ENSINO SOBRE MOLUSCOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Zoologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA BARBOSA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Patrícia do Socorro de Campos da Silva 

Estagiário(s):  

Thainá Guimarães Felicissimo 
 

Jogos educativos contribuem para a formação linguística, cognitiva, afetiva, moral e 

físico-motora, além do desenvolvimento social do indivíduo, ao promover o trabalho 

em grupo, a cooperação e a obediência às regras. A utilização de jogos como 

estratégia de ensino de ciências é um recurso que visa auxiliar e otimizar o 

processo de aprendizagem, ao conciliar a teoria aplicada em aula com uma 

atividade lúdica e motivacional. Dessa forma, foi desenvolvido o jogo “Caracóis e 

Mariscos - quais as diferenças”, com o objetivo de facilitar e complementar as aulas 

sobre moluscos, além de estimular a participação dos alunos juntamente com o 

trabalho em grupo. O jogo consiste em um conjunto de seis conchas da Coleção 

Malacológica do Clube de Ciências da Escola Municipal Telêmaco Gonçalves Maia 

(onde desenvolvemos trabalho de Apoio à Escola Pública- Faperj), vinte e cinco 

cartas contendo perguntas sobre os moluscos em geral, ressaltando as seguintes 

diferenças: entre caracóis e bivalves; entre caracóis marinhos e terrestres; entre 

mariscos marinhos e de água doce, e uma chave de identificação que possibilita ao 

aluno classificar a concha até chegar à espécie. A primeira etapa de confecção do 

jogo foi uma pesquisa teórica sobre o uso de jogos no ensino de zoologia, as teorias 

de classificação, e a idade em que o indivíduo passa a classificar os objetos. A partir 

daí, um esboço foi criado e então as conchas foram separadas e classificadas, para 

a posterior criação da chave de identificação e elaboração das perguntas. As regras 

são as seguintes: a turma deve ser dividida de acordo com o número de alunos e o 

número de conchas; cada aluno/grupo deve responder uma pergunta corretamente 

para que tenha direito a avançar na chave de classificação, e caso a resposta esteja 

errada, continua no mesmo lugar; quem chegar à metade do caminho da chave 

primeiro pode escolher usar um coringa, que é uma questão que se respondida 

corretamente dá o direito de avançar dois passos na chave, e se o aluno responder 

errado deverá voltar dois passos. Após o jogo, espera-se que o aluno tenha fixado 

o conteúdo ou até mesmo aprendido com as questões respondidas. Essa estratégia 

poderia ser utilizada para alunos do ensino fundamental (7º ano) ou ensino médio 

(2ª série), séries onde geralmente os seres vivos são abordados. O 

desenvolvimento deste trabalho contribui para a formação acadêmica de 

licenciandos, ao proporcionar uma vivência prática da atuação docente. 
 

E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
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ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA 

O ENSINO DE BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MAGUI APARECIDA VALLIM DA SILVA 

Estagiário(s):  

André Borali Bottino 
 

No ensino de Biologia, os conteúdos que envolvem conhecimentos de citologia e 

metabolismo energético frequentemente são considerados como complexos e de 

difícil compreensão pelos estudantes. O processo fotossintético é um exemplo 

desse caso que necessita aquisição de conhecimentos que envolvem estruturas 

microscópicas e reações químicas em sequencia. O professor, por sua vez, 

frequentemente não dispõe de recursos didáticos alternativos que facilitem e 

motivem o processo de ensino-aprendizagem desses conteúdos complexos. Com o 

objetivo de fornecer recursos didáticos alternativos para o ensino de Biologia, este 

projeto visa estudar e desenvolver modelos didáticos que auxiliem o professor no 

ensino da fotossíntese em turmas de ensino médio. O recurso didático desenvolvido 

consiste de três modelos integrados e complementares: o primeiro representa as 

células vegetais e os cloroplastos. O segundo modelo, confeccionado em massa de 

porcelana fria, representa detalhadamente um cloroplasto, para compreensão de 

sua morfologia. O terceiro e último modelo representa os tilacóides, e permitirá a 

interação com os estudantes que poderão manipular uma pequena esfera através 

de pequenos orifícios simulando como os elétrons, liberados através do estímulo 

luminoso, se comportam culminando com a formação de NADPH e ATP ao fim da 

fase de fotofosforilação. Os modelos são confeccionados com materiais de fácil 

acesso, baixo custo e poderão ser utilizados também por alunos cegos ou com 

baixa visão, incluindo-os no processo de aquisição dos referidos conteúdos. 
 

E-mail: mvallim@yahoo.com.br 
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PRODUÇÃO DE MATERIAL BOTÂNICO PARA O ENSINO MÉDIO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA MARIA DONATO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andréa Espinola de Siqueira 

Elizabeth dos Santos Rios 

Silvana Messere de Lacerda 

Estagiário(s):  

Victor Pereira Vilardo 
 

O presente projeto tem como objetivo contribuir para a melhoria do ensino de 

Botânica, estimulando os alunos através da apresentação e utilização de materiais 

laboratoriais, como microscópios ópticos, lâminas histológicas, lupas e alguns 

reagentes e vidrarias. Geralmente, esta parte do conteúdo curricular, o estudo dos 

vegetais, é apresentada de forma meramente teórica, não se aproveitando toda a 

beleza que amostras coletadas e examinadas pelos próprios alunos, poderia 

propiciar, despertando o amor por organismos tão fundamentais para a vida no 

planeta. A etapa inicial do Projeto prevê a elaboração de materiais didáticos, como 

lâminas de Anatomia Vegetal, as quais ilustram o conteúdo abordado no segundo 

ano do ensino médio. Foram selecionadas algumas espécies e órgãos para ilustrar 

os tecidos vegetais componentes de caules, raízes e folhas, contemplando a 

representação de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Os alunos serão instigados a 

observarem e a compararem as características dessas duas grandes classes 

vegetais, destacando as características que sinalizam em que categoria uma 

determinada planta se enquadra. Duas metodologias estão sendo empregadas para 

a produção desse material didático. Uma mais simples e de resultado mais rápido é 

a que conduz ao preparo de lâminas semipermanentes. Neste protocolo, os cortes 

são obtidos à mão livre, o que requer um certo treino do preparador, pois as 

secções devem ser finas o suficiente para que a luz possa atravessá-las. As etapas 

seguintes são relativamente rápidas e o resultado final é bem satisfatório. O outro 

método resulta na preparação de lâminas permanentes, as quais, como o nome 

sugere, têm duração ilimitada. Este protocolo é mais demorado, pois as amostras 

vegetais devem ser desidratadas, infiltradas com parafina, emblocadas, 

seccionadas em micrótomo, além da sequência envolvida com a coloração. Ao final, 

as lâminas serão acondicionadas em caixas apropriadas e serão doadas às escolas 

participantes do Projeto. Em colaboração com os docentes dos colégios, serão 

aplicados questionários, visando medir a eficiência e a receptividade por parte dos 

alunos, em relação ao material didático utilizado. 
 

E-mail: amdonato@terra.com.br 
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UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE RECONSTRUÇÃO E IMPRESSÃO 3D NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS EM DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO 

Estagiário(s):  

Bruna Martins Ferro 
 

A abordagem satisfatória dos conteúdos de Ciências e Biologia demanda, em geral, 

de laboratórios bem equipados que levem os alunos a uma compreensão de 

processos cotidianos vivenciados por eles. A escala microscópica de diversas 

estruturas estudadas nos conteúdos de Ciência e Biologia e os conceitos por vezes 

abstratos destes dificultam o aprendizado. Soma-se a isso a escassez de 

laboratórios ou equipamentos em muitas escolas, sobretudo nas públicas, 

culminando na dificuldade de aprendizagem. Os modelos didáticos são uma 

alternativa para a ausência desses laboratórios e equipamentos de alto custo, 

sendo útil na facilitação do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, parte 

desses modelos tem custo elevado e necessita de produção em larga escala para 

que seu valor diminua. As ferramentas de reconstrução e impressão tridimensional 

minimizam esses problemas possibilitando a produção unitária dos modelos e 

tornando viável a impressão de modelos já existentes e disponibilizados na 

internet. Os objetivos gerais do projeto são a capacitação de futuros professores de 

Ciências e Biologia para a elaboração e utilização de ferramentas de reconstrução e 

impressão tridimensional em turmas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, bem 

como avaliar a utilização destas ferramentas no desenvolvimento de modelos 

didáticos para a Educação Básica. A metodologia consta de: levantamento 

bibliográfico; aquisição de imagens; reconstrução tridimensional e elaboração de 

modelos; impressão tridimensional com a utilização do método FDM; aplicação dos 

modelos desenvolvidos; avaliação do potencial, eficácia e elaboração de protocolos 

para a utilização destas ferramentas. Nestes primeiros meses de desenvolvimento, 

além do levantamento bibliográfico que vem sendo realizado desde o começo do 

projeto, foram selecionados os temas de Metazoários (7º ano) e sistemas 

respiratório, excretório, circulatório, nervoso e imune (8º ano) para a utilização em 

aulas no segundo semestre de 2015 em duas escolas de ensino fundamental do 

estado do Rio de Janeiro (Escola Municipal Ivani Vigné Babo Escola Municipal 

Coelho Neto ). Espera-se que os modelos selecionados e desenvolvidos possam 

auxiliar nas dificuldades enfrentadas pelos professores em tornar palpável os 

conteúdos tidos como de difícil compreensão pelos alunos em função do seu caráter 

abstrato 
 

E-mail: lupa@crivano.com 
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AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: A VIA DE MÃO DUPLA NO 

CONTATO INTERPESSOAL PARA A MONITORIA DA DISCIPLINA DE 

BIOLOGIA CELULAR DA UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Citologia e Biologia Celular 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GEORGIA PACHECO PETERS DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Ana Carolina Madeira Silveira 
 

A disciplina de Biologia Celular é obrigatória aos cursos da área biomédica da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). No curso de Ciências Biológicas, a 

disponibilidade de monitores nas atividades didáticas tem contribuído, nos últimos 

períodos, para os resultados positivos na disciplina e tem sido avaliada 

positivamente pelos alunos ao final dos semestres. Contudo, o desinteresse em 

atividades presenciais de estudo vem se intensificando, havendo, então, a 

necessidade de associar metodologias alternativas de ensino às monitorias. Desta 

forma, este estudo visa avaliar a importância e eficiência do uso de ambientes 

virtuais de aprendizagem nas monitorias de Biologia Celular para o curso de 

Ciências Biológicas desta Universidade. Para isso, foi criado um grupo na rede social 

Facebook para envio de informes, materiais e consultas online sobre a disciplina. 

Além disso, utilizamos o aplicativo Skype como um ambiente virtual de discussões 

em tempo-real sobre tópicos relevantes. O e-mail também era um meio recorrente 

de comunicação. Estas ferramentas computacionais foram escolhidas por poderem 

ser acessadas de computadores ou por dispositivos móveis, na disponibilidade de 

Internet. Para avaliação das estratégias adotadas, foi disponibilizado um 

questionário online para que os alunos pudessem de qualquer plataforma, opinar, 

criticar e registrar como se relacionavam com a monitoria presencial ou virtual da 

disciplina. Durante as monitorias presenciais nas dependências da UERJ, a 

frequência dos alunos não era satisfatória, da mesma forma como nas atividades 

previamente marcadas em ambiente virtual. A maior procura por parte dos alunos 

ocorria, principalmente, em horários diferenciados dos pré-estabelecidos e, 

geralmente, era realizada por meio de smartphones. Foi possível observar também 

que as redes sociais podem ser utilizadas com sucesso como um meio alternativo 

de inserção acadêmica. 
 

E-mail: georgiappacheco@gmail.com 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO À DISCIPLINA DE 

GENÉTICA 

Área temática: Ciências Biológicas / Genética / Genética Humana e Médica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JAQUELINE GUSMAO DA SILVA MARIEN 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ivar Pinheiro Aranha 

Estagiário(s):  

Ana Caroline Souza Coelho 

Voluntário(s):  

Breno Natal da Silveira 

Yolan Fernandes da Silva Filho 
 

O conteúdo de genética é considerado por muitos alunos como de difícil 

compreensão, por muitas vezes abstrato e complexo. Apesar dos avanços 

alcançados pela biologia, e suas tecnologias, o ensino de genética e suas 

metodologias encontra-se bastante distante da realidade do aluno. Os materiais 

didáticos são instrumentos de aprendizagem bastante eficazes na prática de ensino 

e da abordagem de conteúdos. A disciplina de Genética, oferecida pelo 

Departamento de Genética / IBRAG, atende aos cursos de Ciências Biológicas, 

Medicina, Enfermagem, Nutrição e Odontologia. Atualmente a disciplina conta com 

quatro monitores, sendo dois bolsistas e dois voluntários, que prestam 

atendimentos presenciais e remotos, via e-mail ou através de uma página em uma 

rede social para divulgação de informações sobre a matéria onde os alunos enviam 

suas perguntas. Os monitores também auxiliam na elaboração de materiais 

didáticos de apoio à disciplina, assim como na aplicação destes aos alunos dos 

cursos atendidos, juntamente com o professor responsável pelo curso. Este 

trabalho apresenta como proposta a elaboração de materiais e recursos didáticos 

complementares aos conteúdos lecionados em sala de aula. Necessários para a 

construção do conhecimento no processo de ensino-aprendizagem, estes materiais 

já se encontram em uso nas disciplina do departamento. No decorrer dos dois 

últimos semestres letivos, foram elaborados dois materiais didáticos a serem 

utilizados: o primeiro, a produção e análise de idiograma do cariótipo humano, 

utilizado como material auxiliar nas turmas de Nutrição e Odontologia, de 2014/2; 

e o segundo, uma apresentação digital expositiva sobre o Teste do Pezinho, 

realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e dois casos clínicos sobre duas das 

enfermidades, uma sendo diagnosticada pelo teste e outra não, direcionado ao 

bloco de Genética Bioquímica, e oferecido aos alunos de Medicina de 2015. Ambos 

foram aplicados em sala como atividade dirigida e com caráter avaliativo. Os 

monitores auxiliaram na apresentação do material elaborado, no atendimento e no 

esclarecimento de dúvidas dos alunos durante a atividade, e na correção dos 

exercícios. Os dois produtos foram úteis para a sedimentação dos conteúdos 

trabalhados em aula, assim como para diversificar os conhecimentos dos monitores 

acerca dos temas abordados no curso de genética. 
 

E-mail: gusmao@centroin.com.br 
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EVOLUÇÃO: UM TEMA POLÊMICO 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Paleozoologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FRANCISCO JOSE DE FIGUEIREDO 

Estagiário(s):  

Douglas Rosa Marcelino Ribeiro 
 

A Teoria Sintética de Evolução é o ponto maior de integração das diferentes áreas 

das Ciências Biológicas. Mas, curiosamente, ainda notamos o ingresso na 

universidade de alunos com dificuldades diversas na compreensão de conceitos 

fundamentais, o que muitas vezes compromete uma postura científica ou até 

mesmo a própria capacidade de questionamento. As causas dessa deficiência vão 

desde a falta de treinamento básico em filosofia da ciência, entendimento 

inadequado de conceitos evolutivos fundamentais na fase pré-universitária,fatores 

psicológicos e sociais diversos, até o fundamentalismo religioso. No entanto, a 

inércia intelectual e a falta de conhecimento prévio adequado aparentam ser os 

fatores mais importantes, superando inclusive a questão da religião. A disciplina 

Evolução atende mais de 50 alunos do primeiro período do Curso de Ciências 

biológicas e tem como objetivo principal desmistificar conceitos e introduzir 

aspectos essenciais de filosofia da ciência como subsídios para o ingresso desses 

mesmos alunos em disciplinas com temas evolutivos mais específicos. O monitor 

cumpre importante papel "underground" neste processo, fazendo ponte entre o que 

é discutido em sala de aula e os textos complementares. Nesse sentido além de 

questionários e interações diversas (e.g., rede de discussão em redes sociais)tem 

participação efetiva na elaboração de estudos dirigidos e seleção de textos para 

leituras complementares. A sua atuação se revela fundamental no processo de 

aquisição de conhecimento e na formação do próprio cidadão. 
 

E-mail: fjfig@globo.com 
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MONITORIA NA DISCIPLINA SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Teórica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELIZABETH DOS SANTOS RIOS 

Estagiário(s):  

Mariana Pereira Estevão da Silva 

Voluntário(s):  

Erick Rosa de Jesus Almeida 
 

O programa de monitoria contribui para a formação profissional e pessoal do 

bolsista ao magistério, desenvolvendo habilidades que serão empregadas na 

construção do saber e na formação da cidadania, através dos processos formal, não 

formal e informal de ensino. As experiências vividas em sala de aula contribuem no 

entendimento e valorização das diferenças sócio-culturais, na importância do 

processo da educação inclusiva e na troca de valores e conhecimentos que são 

decorrentes da boa relação aluno-professor. São objetivos deste projeto levar o 

aluno bolsista ao aprofundamento do conteúdo teórico da disciplina, estimular a 

inovação dos recursos didáticos a serem empregados em sala de aula, utilizar a 

informática como uma ferramenta do processo ensino-aprendizagem, consultar 

“sites” acadêmicos para atualização bibliográfica, desenvolver a capacidade de 

autocrítica em relação ao seu desempenho. Dentre as atividades que foram 

realizadas pelo monitor na disciplina Sistemas Ecológicos constam: verificação da 

disponibilidade dos recursos audiovisuais e providenciá-los para a sala de aula; 

participação nas aulas teóricas, práticas e seminários; ajuda na confecção de 

relatórios; elaboração e correção de estudos dirigidos e provas; atendimento aos 

alunos fora do horário para revisão do conteúdo programático; participação em 

eventos, inclusive com apresentação de trabalho, expondo e divulgando as 

atividades de monitoria que foram realizadas. Estas ações têm contribuído para o 

bom rendimento dos discentes na disciplina. Conclui-se que os resultados deste 

trabalho colaboram para o crescimento educacional do aluno bolsista, conduzindo-o 

a refletir sobre a importância da integração do ensino com a pesquisa e a extensão. 
 

E-mail: elizabethrios@ig.com.br 
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MONITORIA NA DISCIPLINA MÉTODOS PARA O ESTUDO DA CÉLULA E O 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALESSANDRA ALVES THOLE 

Supervisor(es) Participante(s):  

Penha Cristina Barradas Daltro Santos 

Estagiário(s):  

Bruna Montalvão Santos de Souza 
 

Introdução: A disciplina Métodos para o Estudo da Célula é uma disciplina 

obrigatória do 1º período do curso de Ciências Biológicas. Esta disciplina foi 

implementada no currículo do curso de Biologia, em 2012-1 para atender a 

necessidade dos alunos em vivenciar práticas laboratoriais que serão realizadas por 

eles ao longo do curso. A disciplina é integrada e oferecida por professores do 

Departamento de Histologia e Embriologia (DHE) e Departamento de Farmacologia 

visando uma maior abrangência das atividades práticas/experimentais. O principal 

objetivo da monitoria nesta disciplina é desenvolver a aptidão e confiança para 

realizar as atividades práticas de ensino e auxiliar os alunos durante as aulas. 

Como uma estratégia de ensino a disciplina também oferece o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), onde os alunos podem interagir com a plataforma Moodle e 

executam tarefas direcionadas com orientação dos professores e do monitor da 

disciplina. Metodologia: O DHE, possui uma sala onde funciona o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) do DHE com 16 computadores disponíveis para os alunos 

realizarem as atividades propostas da disciplina. A implantação de uma plataforma 

de ensino virtual contou com a colaboração do LAMPADA da Faculdade de Ciências 

Médicas, para desenvolver atividades de ensino aplicadas a disciplina Métodos para 

o Estudo da Célula. Na plataforma os alunos podem encontrar exercícios de fixação, 

avaliações virtuais, vídeos, material para leitura complementar e fóruns onde os 

alunos podem postar dúvidas e discutir sobre o conteúdo da disciplina com o 

monitor. Foi realizado um levantamento estatísticos para acompanhar a eficiência 

da monitoria na disciplina baseado nas notas das provas, relatórios e retenção de 

alunos na disciplina. Resultados: O AVA da disciplina possui um grande número de 

acessos semestralmente. O que indica a boa aceitação e interesse dos alunos pelo 

apoio virtual. Em relação as médias das avaliações propostas, observamos que 

houve uma melhora na média final da disciplina e uma menor retenção de alunos 

na disciplina que era de 13,5% antes da monitoria, para 7% com monitoria. 

Conclusão: O programa de monitoria na disciplina Métodos para o Estudo da Célula 

se mostra eficaz e desperta no aluno interesse por novas metodologias de ensino. 
 

E-mail: alethole@uerj.br 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO SEQUÊNCIAMENTO DAS REGIÕES HVI E HVII 

DO DNA MITOCONDRIAL EM AMOSTRAS FORENSES 

Área temática: Ciências Biológicas / Genética / Genética Humana e Médica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAYSE APARECIDA DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Cesar Rogério Leal do Amaral 

Estagiário(s):  

Ana Paula Ferreira de Almeida 

Voluntário(s):  

Pablo Cavalcanti 
 

A elucidação da estrutura tridimensional da molécula de DNA em 1953 representou 

um marco para a genética e impulsionou o desenvolvimento de diversas técnicas de 

manipulação da molécula de DNA. Em 1985, o geneticista Alec Jeffreys desenvolveu 

a técnica “Impressão digital do DNA” com sondas capazes de reconhecer 

sequências repetitivas no DNA (VNTRs). Atualmente, esta técnica é aceita em todo 

o mundo como uma ferramenta segura de identificação de indivíduos. No entanto, 

nem sempre as amostras disponíveis, apresentam quantidade e/ou qualidade 

suficientes de DNA para apresentarem resultados satisfatórios nesta técnica. Neste 

contexto, a análise das regiões hipervariáveis do DNA mitocondrial representa uma 

importante ferramenta, embora não seja capaz de discriminar indivíduos, permite a 

identificação de linhagens maternas que muitas vezes é a única informação possível 

de se obter, no caso de amostras altamente degradadas. Para este trabalho foram 

selecionadas quinze amostras de fêmur humano com idades de sepultamento de 2 

a 28 anos, de diferentes cemitérios do Rio de Janeiro, que fazem parte da rotina de 

identificação/determinação de parentesco do Laboratório de Diagnóstico por DNA 

da UERJ.As amostras foram submetidas ao processo de extração de DNA no 

sistema de extração semi-automatizado Maxwell 16 e também foram 

quantificadas por PCR quantitativo. As preparações de DNA foram submetidas a 

reações em cadeia da polimerase para amplificação das regiões HVI e HVII do DNA 

mitocondrial. Os produtos foram submetidos a reações de seqüenciamento e à 

eletroforese capilar no equipamento ABI 3500 Genetic Analyser. Os dados da 

eletroforese foram analisado nos Software Sequence Analysis. A concentração de 

DNA variou de 3 a 82 picogramas, sendo observados seqüenciamentos positivos em 

33 das 35 amostras. Uma avaliação numérica foi desenvolvida para quantificar a 

qualidade do sequênciamento das regiões HVI e HVII do mtDNA. As amostras com 

idade post mortem de até 10 anos apresentam maiores concentrações de DNA. 

Através da análise das variâncias pelo teste exato de Fisher não foram observados 

resultados significativos que relacionassem a idade da amostra com a qualidade das 

sequências geradas. O sucesso da análise das regiões HVI e HVII do mtDNA parece 

depender mais da integridade e pureza das amostras mesmo em concentrações na 

faixa de 3pg a 82pg. O projeto proporcionou a inserção e aprimoramento técnico-

científico da aluna em um campo altamente especializado da genética. 
 

E-mail: dayse.a.silva@gmail.com 
  



56 

  

 
CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO OBTIDAS DE TECIDO ADIPOSO DE 

CAMUNDONGOS SWISS. 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CAROLINA STUMBO MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alessandra Alves Thole 

Laís de Carvalho 

Estagiário(s):  

Isabelle dos Santos Dias Xavier 

Thiago Henrique Alves Gomes Freire 

Voluntário(s):  

Camila Luna da Silva 
 

A terapia com células-tronco é atualmente a alternativa mais estudada para o 

tratamento de lesões teciduais no ambito da medicina regenerativa. Dentre as 

células-tronco, existem as células-tronco mesenquimais que são tipos celulares 

mais diferenciados dos que encontrados em embriões e fetos, e também de mais 

fácil obtenção e manuseio. As células-tronco do tecido adiposo (CTA) constituem 

células-tronco mesenquimais encontradas no estroma do tecido adiposo. Essas 

células apresentam um grande potencial de diferenciação, já demostrado em vários 

estudos, entretanto ainda não existe um protocolo definitivo, pois a forma de 

obtenção pode comprometer o potencial de diferenciação. Este trabalho visa 

demonstrar a caracterização das CTAs do tecido adiposo subcutâneo a partir de um 

protocolo que utiliza a colagenase tipo II. O tecido passou por digestão enzimática 

a partir desta colagenase, e as células foram obtidas e plaqueadas em garrafas de 

cultura. Após três passagens, alguns parâmetros foram analisados: 1- a morfologia 

das células por microscopia de luz; 2- imunofenotipagem por citometria de fluxo; 3- 

expressão de receptores específicos por microscopia confocal e 4- diferenciação em 

linhagem adipogênica. Os resultados demonstraram que as células em terceira 

passagem apresentaram morfologia fibroblastóide, em sua maioria, semelhante à 

de células-tronco mesenquimais, o que foi confirmado com a imunofenotipagem e 

expressão dos receptores específicos. A maioria das células apresentaram marcação 

positiva da CD-105, receptor específico de células mesenquimais, e negativa para 

CD-45, receptor específico de células hematopoiéticas. A diferenciação em linhaem 

adipogênica foi estabelecida e foi possível observar a presença de gotículas lipídicas 

coradas com Oil Red O, confirmando a capacidade diferenciativa dessas células, 

ainda que em tempos iniciais do tratamento com o meio de diferenciação, já que o 

tempo analisado foi de 8 dias. Isso pode ser devido a origem do tecido dessas 

células, no caso tecido adiposo, o que favoreceu a direrenciação adipogênica. Com 

isso este trabalho conseguiu demonstrar que as células obtidas do tecido adiposo 

em terceira passagem apresentam características mesenquimais e são capazes de 

se diferenciar em uma linhagem mesenquimal. Nos últimos anos a terapia celular 

com células-tronco mesenquimais se apresenta como uma estratégia terapêutica 

promissora para o tratamento de várias doenças crônicas. 
 

E-mail: stumbo.ac@gmail.com 
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CULTURA DE TECIDOS E AVALIAÇÃO DO EFEITO DA QUALIDADE DE LUZ NA 

MORFOGÊNESE IN VITRO DE ARACHIS REPENS HANDRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELISABETH ATALLA MANSUR DE OLIVEIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Georgia Pacheco Peters de Almeida 

Renata de Oliveira Garcia 

Estagiário(s):  

Raphaela Reis dos Santos 

Voluntário(s):  

Nathalia Ramos de Oliveira Falsia 
 

Arachis repens Handro, popularmente conhecida como grama amendoim, é 

utilizada como planta ornamental, forragem e para cobertura do solo, possuindo 

reprodução predominantemente vegetativa e escassa produção de sementes. O 

presente trabalho teve como objetivos o estabelecimento de condições para a 

micropropagação e a indução de calogênese a partir de segmentos nodais e 

internodais de plantas in vitro, com o estudo do efeito da qualidade de luz e da 

temperatura de cultura. Para descontaminação, segmentos caulinares de plantas in 

vivo foram pré-tratados com inseticida por três dias e inoculados em meios 

contendo Agrimicina® 300 mg/L sem adição de reguladores de crescimento (MS0) 

ou suplementado com diferentes concentrações de ANA (0,54- 2,7 µM). As maiores 

taxas de obtenção de plântulas foram observadas nas culturas mantidas em meio 

MS0 (80%) ou em meio MS suplementado com ANA 2,7 µM (90%). O trabalho teve 

prosseguimento com a avaliação do efeito da temperatura (25±2 °C e 28 ±2 °C) e 

da qualidade de luz sobre o processo de formação de plantas, tendo sido obtida 

uma taxa de regeneração mais elevada sob LED vermelho. Para a indução de 

calogênese, segmentos caulinares de plantas obtidas in vitro foram cultivados em 

meio MS suplementado com TDZ a 13,6 µM e incubados sob diferentes condições 

de luminosidade e temperatura. Segmentos nodais mantidas sob luz fluorescente 

branca apresentaram formação de calos friáveis (52,5%), compactos (25%) ou 

mistos (22,5%) quando cultivados a 25±2°C. Por outro lado, as culturas mantidas 

a 28±2°C apresentaram apenas formação de calos compactos ou friáveis. 

Segmentos internodais também apresentaram formação de calos friáveis (47,5%), 

compactos (37,5%) ou mistos (15%) a 25±2°C. Quando incubados a 28±2°C, 

esses explantes desenvolveram os mesmos tipos de calos, porém com diferentes 

frequências. A calogênese sob as diferentes fontes de luz LED foi estabelecida, 

inicialmente, a 28 ± 2°C, avaliando-se o efeito da posição do explante na planta 

doadora. O maior percentual de calos compactos foi observado em segmentos 

nodais da segunda posição superior na planta, sob LED misto. Por outro lado, o 

maior percentual de calos friáveis foi observado a partir do segmento nodal da 

quarta posição, sob LED vermelho (43,3%). Segmentos internodais apresentaram 

maior formação de calos friáveis (16,6%) sob LED azul e maior formação de calos 

compactos (76,6%) sob LED branco. Os materiais obtidos in vitro serão utilizados 

para análise fitoquímica. 
 

E-mail: elisabeth.mansur@gmail.com 
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ENSINO SOBRE A ORIGEM DA VIDA A PARTIR DO MÉTODO CIENTÍFICO 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DEBORA DE AGUIAR LAGE 

Estagiário(s):  

Roberta da Rocha Ouverney 
 

A busca por uma origem é algo que acompanha a humanidade desde as primeiras 

civilizações. Ao longo da evolução do pensamento humano, diversas teorias foram 

elaboradas para explicar o surgimento da vida na Terra. Neste contexto, o ensino 

sobre a origem da vida na educação básica favorece o aprendizado sobre a história 

da Ciência e destaca a relevância da observação e da experimentação na 

construção do conhecimento científico. Entretanto, em virtude da polêmica que 

envolve o tema, muitos professores encontram dificuldades na sua abordagem em 

sala de aula. Desta forma, o presente estudo objetivou abordar o tema origem da 

vida, baseado nas etapas do método científico, a fim de favorecer a construção do 

conhecimento. O trabalho foi desenvolvido com seis turmas do primeiro ano do 

ensino médio de uma escola estadual do Rio de Janeiro. Após uma análise inicial 

sobre a concepção dos estudantes sobre a origem da vida e o método científico, foi 

realizada de uma aula diferenciada, a partir de debates, vídeos e animações, 

evidenciando os principais naturalistas e as teorias propostas sobre o surgimento 

das espécies. Em outro momento, os estudantes foram avaliados quanto à 

aquisição de conhecimentos relativos ao conteúdo trabalhado e, em seguida, 

participaram de uma atividade problematizadora, na qual a partir da observação de 

um fato, deveriam formular uma hipótese, elaborar um experimento para 

comprovar ou refutar suas hipóteses e descrever os resultados esperados. Com 

base nos resultados alcançados neste trabalho, acreditamos que a metodologia aqui 

proposta constitui um instrumento válido e eficaz para a promoção do 

conhecimento científico, permitindo o desenvolvimento de competências e 

habilidades para além do espaço escolar. 
 

E-mail: deboralage@uerj.br 
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INDICADORES AMBIENTAIS APLICADOS À REGIÃO DAS REENTRÂNCIAS 

MARANHENSES, MARANHÃO, BRASIL, ATRAVÉS DO GEOPROCESSAMENTO, 

E COMO OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS PERCEBEM O MEIO AMBIENTE. 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DE GUSMAO PEDRINI 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alan Jeferson de Oliveira da Silva 

Josimar Ribeiro de Almeida 

Estagiário(s):  

Lidiane Silva Machado 
 

O presente estudo aborda o uso do modelo Pressão-Estado-Resposta na 

caracterização dos ativos ambientais da Região das Reentrâncias Maranhenses 

(RRM), no estado do Maranhão, com intuito de analisar a pressão socioambiental 

sofrida pela Região. Para isso, o trabalho buscou dados e informações relativas à 

população e infraestrutura de saneamento no IBGE, camadas de informações 

espaciais (shapes) no IBGE e Ministério do Meio Ambiente (MMA) e utilizou um 

questionário eletrônico para avaliar a percepção ambiental dos atores sociais 

envolvidos na proteção da RRM. O trabalho demonstrou que as pressões 

identificadas sobre a RRM têm aumentado continuamente durante os períodos 

analisados, demonstrado através do crescimento populacional, densidade 

populacional, aumento do percentual urbano, do número de domicílios e da 

precariedade ao acesso à água encanada, esgotamento sanitário e coleta de lixo. O 

Geoprocessamento possibilitou a sobreposição de diferentes informações sobre a 

RRM, mostrando o estado atual do ambiente da região e análise espacial dos dados 

coletados. As principais respostas identificadas foram a inclusão da região como 

área prioritária de conservação da biodiversidade, criação de Unidades de 

Conservação e Zoneamento Ecológico Econômico. Quanto a tentativa de avaliar a 

percepção dos atores sociais sobre a problemática, não obteve-se o êxito desejado. 

Mesmo utilizando questionário eletrônico, uma ferramenta de enorme alcance para 

coleta de dados de pesquisas, nenhuma resposta foi dada pelos respondentes até o 

momento.Esse comportamento sugere baixo interesse do tecido social em 

participar de processos participativos socioambientais. 
 

E-mail: pedrini@globo.com 
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ISCHNOTOMA (ICRIOMASTAX) ENDERLEIN, 1912 (DIPTERA: TIPULIDAE) 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JESSICA GOUVEA FERREIRA 

Estagiário(s):  

Jéssica Gouvêa Ferreira 
 

Tipuloidea é uma das maiores superfamílias de Diptera, com um total de 15.400 

espécies reconhecidas, das quais 3.556 espécies ocorrem na região Neotropical. 

Tipuloidea compreende Cylindrotomidae, Limoniidae, Pediciidae e Tipulidae. 

Tipulidae tem tipicamente um corpo delgado; cabeça com rostro muito 

desenvolvido, mais longo que a altura da cabeça; ocelos ausentes; mesonoto com 

sutura completa em forma de V; asas alongadas e estreitas, com duas veias anais 

alcançando a margem, sendo A2 geralmente mais curta que A1, veia CuA 

desalinhada a partir da bifurcação entre CuA1 e CuA2 e pernas longas e finas, que 

se quebram facilmente. Ischnotoma Skuse, 1890, possui três subgêneros 

reconhecidos: I. (Icriomastax) Enderlein, 1912, que possui espécies brasileiras e 

argentinas; I. (Ischnotoma) Skuse, 1890 com espécies australianas e sul-

americanas e I. (Neotipula) Alexander, 1940 que inclui espécies da Guatemala, 

Panamá, Peru e Equador. Os objetivos principais são mapear a distribuição 

encontrada para o estado do Rio de Janeiro e redescrever quatro das cinco espécies 

com ocorrência conhecida para o estado. No total, foram analisados seis indivíduos, 

incluindo um holótipo, de quatro espécies: I. (Icriomastax) antinympha (Alexander, 

1942), ocorrendo em Nova Friburgo – RJ e em Itamonte - MG; I. (Icriomastax) 

jujuyensis (Alexander, 1920) com ocorrência em Itamonte - MG; I. (Icriomastax) 

nitra (Alexander, 1945) com ocorrência em Teresópolis - RJ e em Itamonte - MG e 

I. (Icriomastax) zikani (Alexander, 1936) com ocorrência em Itatiaia – RJ e em São 

José do Barreiro - SP. Na literatura também há resgistro de ocorrência de I. 

(Icriomastax) euterpe (Alexander, 1945) para o município do Rio de Janeiro, mas 

não foi possível observar material dessa espécie, já o holótipo se encontra no 

Smithsonian National Museum of Natural History. Foram feitas redescrições, 

fotografias e ilustrações de cada espécie. Entre características diagnósticas destas 

espécies estão o tamanho da veia Rs, a proporção entre os segmentos do palpo 

maxilar, o tamanho do pecíolo da célula M1, o comprimento do rostro e os 

diferentes padrões de manchas das asas. Foram encontradas duas novas 

ocorrências para o estado do Rio de Janeiro, I. (Icriomastax) antinympha e I. 

(Icriomastax) jujuyensis, que eram registradas até então para São Paulo e 

Argentina, respectivamente. Para esta última também foi o primeiro registro para o 

Brasil. Pela primeira vez o macho de I. (Icriomastax) antinympha foi descrito. 
 

E-mail: jgouveabio@gmail.com 
  



61 

  

 
MORFOGÊNESE IN VITRO DE ARACHIS PINTOI KRAPOVICKAS & GREGORY 

SOB EFEITO DE DIFERENTES FITORREGULADORES E CONDIÇÕES DE 

LUMINOSIDADE 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELISABETH ATALLA MANSUR DE OLIVEIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Georgia Pacheco Peters de Almeida 

Isabela Brandão de Sousa 

Renata de Oliveira Garcia 

Estagiário(s):  

Camila Caliocane Corrêa Deberg 
 

O amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krapovickas & Gregory - Leguminosae) é 

uma espécie originária da América do Sul e utilizada em pastagens de sistemas 

intensivos, agroflorestais e na contensão de encostas, devido ao seu alto valor 

nutritivo e boa capacidade de cobertura de solos. As espécies do gênero Arachis são 

apontadas como potenciais produtoras de moléculas bioativas como o resveratrol, 

diversos estudos demonstram grande potencial desse antioxidante no combate a 

diversas doenças. Sendo assim é necessário o estabelecimento de protocolos 

eficientes de cultura dessas espécies para a identificação dessas substâncias. Por 

isso, o objetivo deste trabalho foi estabelecer sistemas de cultivo in vitro de A. 

pintoi para posteriores estudos fitoquímicos e farmacológicos. O desenvolvimento 

de calos foi induzido a partir de segmentos foliares, nodais e intermodais, de 

plantas mantidas in vitro, inoculados em meios MS contendo 2,4D, PIC, TDZ ou 

combinações de BAP e ANA. Para a germinação, embriões foram inoculados em 

meio MS0 e incubados em diferentes condições de luz (luz florescente, LED branco, 

misto, vermelho ou azul). A rizogênese foi obtida a partir de cotilédones cultivados 

em meio MS suplementado com AIA a 57 µM, AIB a 14,5 µM ou ANA a 54 µM. As 

maiores taxas de calogênese foram obtidas a partir de segmentos foliares mantidos 

na presença de BAP a 4,4 - 17,6 µM combinado com ANA a 0,54 - 21,6 µM, que 

deram origem a calos friáveis. Os melhores resultados para germinação foram 

obtidos sob LED misto (62%) ou LED vermelho (59,95%). A formação de raízes foi 

observada em todas as condições testadas, sendo observado o maior acúmulo de 

biomassa nas raízes desenvolvidas em ANA a 54 µM sob de LED misto. As 

diferentes condições de fitorreguladores e de luminosidade influenciaram nos 

resultados obtidos in vitro. 
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MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE PLANTAS DE GUINÉ (PETIVERIA ALLIACEA) 

ORIUNDAS DE DIFERENTES POPULAÇÕES OCORRENTES NO RIO DE 

JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 
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RACHEL FATIMA GAGLIARDI ARAUJO 

Estagiário(s):  

Bianka de Oliveira Soares 

Mariana Pimenta Soares Gonçalves 

Voluntário(s):  

Camila Castanon Freire Barraca 

Jamine de Almeida Pettinelli 

Maria Carolina Cigliato Augusto 

Nathália do Nascimento Miguel 
 

A cultura de tecidos vegetais é a alternativa mais adequada à produção de espécies 

medicinais, pois permite a obtenção de plantas livres de interferência externa. 

Conhecida popularmente no Rio de Janeiro como guiné, Petiveria alliacea L. é 

largamente utilizada na medicina popular, de diversas maneiras e contra diferentes 

patologias. Além disso, faz-se uso da espécie em banhos e defumadores de cunho 

religioso, pois acredita-se que esta planta possui propriedades de evitar energias 

negativas. P. alliacea possui diversas ações farmacológicas comprovadas 

cientificamente, como as ações antiinflamatória e antimicrobiana. O presente 

trabalho objetivou implantar protocolos de multiplicação de plantas, visando à 

disponibilização de material vegetal para estudos fitoquímicos e farmacológicos. 

Sementes de quatro populações, coletadas no Rio de Janeiro, passaram pelo 

processo de descontaminação, sendo posteriormente inoculadas em meio MS 

suplementado com diferentes concentrações de benzilaminopurina (BAP 1,0-3,0-5,0 

mg/L) ou thidiazuron (TDZ 0,1-0,3-0,5 mg/L). Após o período de incubação em 

condições padrão, a cultura foi avaliada pela frequência de regeneração, número de 

brotos por explante e tamanho das plantas obtidas. Após o enraizamento dos 

brotos, em meio MS suplementado com AIA 0,6uM, as plantas completas 

produzidas sob indução de cada fitorregulador testado foram aclimatizadas. Embora 

o protocolo mais eficiente tenha variado em função da população testada, BAP foi 

mais efetivo que TDZ, fornecendo taxas de 4 a 5 brotos por explante, 

considerando-se todas as populações. Apoio: UERJ, Faperj, Capes e CNPq 
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ALIMENTAÇÃO DE ASTYANAX HASTATUS DA BACIA DO RIO ALDEIA, SÃO 

GONÇALO, RJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Morfologia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
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A primeira etapa deste projeto abordou a composição da ictiofauna do rio Aldeia, 

que corre pelos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, no leste metropolitano do 

estado do Rio de Janeiro, região com ecossistemas muito degradados e 

biodiversidade pouco conhecida. Esta área é especialmente relevante por se tratar 

do último remanescente de água doce apenas parcialmente poluído de São 

Gonçalo, onde a quase totalidade dos riachos transformaram-se em valões. Agora é 

importante que, de posse de exemplares desta ictiofauna, possamos investigar o 

maior número possível de dados sobre a biologia dessas espécies nessa região. No 

período estudado, de 2007 a 2010, Astyanax hastatus foi a espécie dominante na 

área, ocorrendo em 42 % das amostras. Assim, agora buscamos conhecer como 

esta espécie se relaciona morfologicamente com o ambiente e com as condições 

ambientais, determinando períodos reprodutivos e sua dieta, determinando sua 

posição trófica nos períodos de seca e cheia. Foram tomados dados morfométricos 

(7) e merísticos (6) referentes a estruturas corporais relacionadas à alimentação de 

28 exemplares adultos (acima de 34 mm de comprimento padrão), que 

posteriormente foram dissecados para avaliação do estágio gonadal e do conteúdo 

estomacal. O grau de repleção dos estômagos é determinado como uma variável 

categórica, variando de 0 (vazio) a 3 (cheio). A análise do conteúdo estomacal está 

em fase de avaliação. Os dados obtidos até agora sugerem que a espécie seja 

onívora, com dieta constituída de matéria vegetal e de uma grande variedade de 

insetos, principalmente autóctones, das Ordens Diptera (32% dos estômagos 

analisados), Ephemeroptera (18%), Hymenoptera (15%), Trichoptera (10%) e 

Colembola (6%), entre outros. Estes resultados serão avaliados através de uma 

Análise de Variáveis Canônicas para verificação da estrutura de variação entre as 

estações do ano. Além de treinamento em técnicas de curadoria científica as alunas 

estão participando da alimentação de um banco de dados com informações sobre 

caracteres morfométricos, merísticos, dados reprodutivos e preferências 

alimentares, que visam ser usados para responder a questões relacionadas à 

dinâmica das populações e das comunidades de peixes nesta área. 
 

E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO MEXILHÃO PERNA 

PERNA COMERCIALIZADO EM NITERÓI, RJ: DO COSTÃO AO MERCADO 

Área temática: Ciências Biológicas / Microbiologia / Biologia e Fisiologia dos 

Mircroorganismos 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO VIEIRA DE ARAUJO 

Estagiário(s):  

Victória Cummings 
 

Por serem organismos filtradores, os mexilhões devem ser extraídos para consumo 

somente de águas com padrões microbiológicos regulamentados pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, uma vez que intoxicações alimentares de origem 

bacteriana são as consequências mais comuns relacionadas ao consumo destes 

moluscos. Após a retirada dos costões, estes organismos passam por processos de 

fervura, lavagem, acondicionamento em sacos plásticos e transporte até a chegada 

ao mercado onde são comercializados; etapas estas, realizadas sem cuidados 

assépticos. Objetivando avaliar a qualidade microbiológica de mexilhões Perna 

perna coletados na praia de Itaipu, Niterói, RJ; após a sua fervura e 

comercializados no Mercado São Pedro, nesta mesma cidade, foram realizadas 

contagens de coliformes totais e termotolerantes e pesquisa de Escherichia coli, 

Salmonella spp. e Vibrio spp. por metodologia convencional em amostras coletadas 

nestes locais. Das amostras analisadas apenas 3 amostras de mexilhões que 

sofreram processo de aferventação , 1 do comercializado e 3 do in natura 

encontram-se com padrão aceitável (até 50 e 100 Coliformes termotolerantes/g, 

respectivamente) para consumo. Não houve diferença significativa entre as 

contagens de coliformes termotolerantes dos diferentes mexilhões analisados, mas 

sim entre os períodos seco e chuvoso. Somente uma das nove coletas de água 

encontrou-se propícia para o cultivo de mexilhões (até 14 Coliformes 

termotolerantes/mL). Foram encontradas e confirmadas por caracterização 

bioquímica, 77 estirpes da espécie E. coli, 4 cepas de Salmonella spp. e 57 

caracterizadas presuntivamente como Vibrio spp.. Estas cepas serão submetidas a 

PCR para confirmação taxonômica. Baseado nos resultados obtidos até o momento, 

pode-se inferir que os mexilhões amplamente comercializados podem ser um perigo 

para a saúde pública no Rio de Janeiro, necessitando assim de uma intensa 

fiscalização nos pontos de venda e cultivo destes organismos. 
 

E-mail: fvaraujo@uol.com.br 
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AVALIAÇÃO QUANTI-QUALITATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PRAIAS DO 

MUNICÍPIO DE NITERÓI, RJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 
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FABIO VIEIRA DE ARAUJO 

Estagiário(s):  

Caroline Souza de Andrade 
 

A poluição por lixo no ambiente costeiro esteve sempre associada ao aspecto visual 

que inibe as atividades turísticas. Em várias partes do mundo, estudos vêm sendo 

realizados com ênfase na análise da composição, quantificação e distribuição do lixo 

marinho em praias arenosas. Existe também o efeito negativo do lixo flutuante na 

fauna marinha, que podem tanto ingerir como ficar embaraçados no lixo; fazendo 

com que este seja apontado como responsável pela diminuição de certas espécies 

marinhas. A fim de contribuir com maiores informações para esta área, 

selecionamos quatro praias do município de Niterói, RJ (Sossego, Camboinhas, 

Charitas e Flechas). Foram realizadas quatro coletas de resíduos sólidos na areia de 

cada uma das praias, duas no período chuvoso (verão) e duas no período seco 

(inverno). O material antropogênico depositado na praia foi quantificado e 

classificado de acordo com a classificação de Willoughby. As maiores quantidades 

de resíduos; em sua maioria itens relacionados ao consumo de bebida e alimentos 

como canudos, copos, talheres de plástico e guimbas de cigarro, foram encontrados 

nas praias da região oceânica, sendo o plástico o resíduo mais abundante em todas 

as praias nos dois períodos. O período com maior quantidade de resíduos foi o 

chuvoso em todas as praias, exceto na praia das Flechas. Os resultados indicam 

para a necessidade de um trabalho de conscientização junto aos frequentadores 

desta praias; além de melhorias nos serviços de coleta de lixo nos diferentes 

municípios do entorno da Baia de Guanabara de modo que diminua o aporte de lixo 

via os rios contribuintes da bacia desta Baía. 
 

E-mail: fvaraujo@uol.com.br 
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AS AVES ATRAVÉS DA JANELA 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Comportamento Animal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RICARDO TADEU SANTORI 

Estagiário(s):  

Millena Reis Marques Ribeiro 
 

Os vídeos são ótimas ferramentas educacionais, pois pelo seu dinamismo podermos 

passar emoção aos espectadores e atrair sua atenção para o assunto abordado de 

forma agradável. As aves estão entre os animais mais bem conhecidos pelas 

pessoas, são facilmente observadas mesmo nas cidades e podem ser bons 

indicadores da qualidade do ambiente. Por esses motivos, fornecem ótimos 

exemplos para o ensino de biologia e educação ambiental. Os vídeos sobre aves 

aplicados ao ensino e divulgação da ciência, além do seu caráter informativo, 

podem estimular o desenvolvimento do pensamento conservacionista, fundamental 

para a educação ambiental e conscientização sobre a importância da conservação 

da biodiversidade. Com a produção de vídeos educativos sobre aves, nos propomos 

a explicar através de uma mídia, um pouco da biologia de aves urbanas e, por meio 

delas, contribuir para que a população desenvolva um pensamento conservacionista 

e se comprometa com a conservação da biodiversidade. Desde o ano de 2012 

vimos produzindo vídeos para a série intitulada “As aves através da janela” (Ed. 

FFP/UERJ – ISSN 22389725). Os vídeos são produzidos no Núcleo de Pesquisa e 

Ensino de Ciências da FFP e a nossa proposta é produzir dois vídeos por ano e 

divulgar esse material na internet, no canal de vídeos do NUPEC 

(https://www.youtube.com/user/CanalNupec), assim como distribuir os DVDs 

produzidos em instituições de ensino. O trabalho é interdisciplinar, envolvendo 

professores de diferentes áreas da biologia, pedagogia e literatura. As aves são 

filmadas em diversos ambientes urbanos, como parques, praças, quintais e jardins, 

em seus diferentes aspectos. Além de tratar da sua biologia, busca-se relacionar as 

aves filmadas com elementos da cultura nacional, como músicas, poesias e lendas 

relacionadas a cada espécie. No canal de vídeos do NUPEC já podem ser assistidos 

os vídeos produzidos. O uso educacional de vídeos sobre aves é uma forma de 

mostrar a importância de se usar tecnologias de informação e comunicação que 

cheguem a todos os tipos de pessoas. Ao colocar nestes vídeos aspectos sobre a 

biologia das aves, as tornamos conhecidas e compreendidas por todos e, como 

consequência, suas chances de serem conservadas aumentam, pois aprendemos a 

admirá-las e a valorizá-las reconhecendo seu papel no ambiente. Conservando as 

aves estamos ajudando a conservar também os ambientes naturais. 
 

E-mail: rsantori.uerj@gmail.com 
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CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMINAS HISTOLÓGICAS PARA OS 

ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA FACULDADE DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ (FFP/UERJ) 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 
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ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Gabrielle Cristina Gomes de Oliveira 
 

O processo de ensino-aprendizado da disciplina Histologia Animal no ensino 

superior é geralmente feito pela associação entre o componente teórico e o prático, 

sendo este último realizado pelo estudo de cortes delgados dos tecidos que formam 

os órgãos, denominadas lâminas histológicas. O objetivo desse trabalho é 

desenvolver com os alunos de graduação a observação dos diversos tecidos em 

lâminas histológicas através do microscópio óptico. As lâminas serão 

confeccionadas de acordo com as técnicas histológicas de rotina composta por 

várias etapas: os tecidos serão fixados em solução de formol a 10%; serão 

desidratados em banhos crescentes de álcool (70%, 80%, 90% e 100%); serão 

clarificados por banhos sucessivos de xilol; serão impregnados por parafina líquida 

numa temperatura de 60º C; serão emblocados em parafina e serão feitos cortes 

com 5µm de espessura. Os tecidos serão corados pela técnica de Hematoxilina-

Eosina e outras colorações e a montagem será com Bálsamo do Canadá sendo 

protegidas por lamínula. Essas lâminas serão colocadas em estojos de plástico 

próprios sendo utilizadas posteriormente por duplas de alunos da disciplina dos 

vários períodos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de 

Formação de Professores. As coleções serão devidamente identificadas e também 

poderão ser emprestadas aos professores da rede pública de São Gonçalo que 

precisarem de coleções de lâminas histológicas para auxiliar nas aulas de ciências. 

Cada estojo terá um termo de uso coletivo e ao final de cada período letivo as 

coleções serão recolhidas para manutenção. Palavras chave: Histologia, lâminas 

histológicas, alunos, graduação 
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CIANOGÊNESE EM PTERIDÓFITAS DA MATA ATLÂNTICA 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO GUERRA SANTOS 

Estagiário(s):  

Thamires Guayanaz da Silva 
 

As plantas podem se defender da herbivoria através de mecanismos físicos e/ou 

químicos, dentre eles a produção de substâncias tóxicas. A cianogênese é um 

processo químico em que a planta libera ácido cianídrico, através de hidrólise, após 

ser danificada por animais. Essa substância pode causar irritações ou até a morte 

do herbívoro, por inibição da cadeira respiratória. Essa característica química 

permite vantagens para a sobrevivência de plantas cianogênicas. A cianogênese é 

relatada para diferentes grupos de organismos, incluindo as pteridófitas. Ela ocorre 

em plantas de interesse econômico, incluindo aquelas utilizadas na alimentação 

humana, como por exemplo, a mandioca (Manihot esculenta Crantz), o que torna 

importante as pesquisas sobre essa temática. O objetivo do presente trabalho é 

avaliar as pteridófitas da Mata Atlântica potencialmente cianogênicas. Dez 

indivíduos de cada espécie serão coletados, colocados dentro de sacos plásticos 

vedados e encaminhados ao laboratório para análise. A cianogênese será avaliada 

pelo método do “papel picrato”, ou seja, tiras de papel de filtro impregnadas em 

solução aquosa saturada de ácido pícrico, previamente neutralizada em bicarbonato 

de sódio e filtrada. As amostras vegetais serão trituradas dentro de um tubo de 

ensaio e gotejadas com clorofórmio. O papel picrato será introduzido no tubo o qual 

será fechado com rolha. A mudança de coloração do papel de amarelo para laranja 

ou vermelho indicará o resultado positivo para a cianogênese. A herbivoria é uma 

relação que pode causar efeitos negativos na sobrevivência ou no crescimento das 

populações de plantas. Avaliara a cianogênese poderá auxiliar no entendimento da 

relação entre os herbívoros e as pteridófitas. (FAPERJ, CNPq) 
 

E-mail: marceloguerrasantos@gmail.com 
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EWE IGBO: ÁRVORES SAGRADAS DO CANDOMBLÉ, UM RESGATE CULTURAL 

ETNOBOTÂNICO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
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Vitor Amorim Moreira de Azevedo 
 

As tradições religiosas promovem valores sobre a diversidade biológica, 

estabelecendo visões de mundo que moldam a forma pela quais diferentes 

sociedades interagem com a natureza. Nessa perspectiva, o Candomblé apresenta 

um vinculo direto com o meio natural, baseando-se na cosmovisão africana, onde 

as divindades e a natureza são um único ser. Dessa forma, o mundo vegetal 

representa um papel importante na vida das comunidades religiosas, sendo 

fundamental na existência material e social da religião. O presente trabalho tem 

como objetivos compreender quais são as espécies arbóreas que representam 

símbolos sagrados dentro da liturgia do Candomblé, buscando contar a história 

religiosa a partir delas. Fazer o levantamento geográfico dessas espécies para 

verificar o uso de plantas exóticas e nativas da Mata Atlântica, além de identificar 

quais partes dessas árvores são utilizadas nas cerimônias e nas obrigações 

litúrgicas. A pesquisa foi realizada em três casas de Candomblé, localizadas no 

estado do Rio de Janeiro. A metodologia inclui a realização de entrevistas livres, 

semi-estruturadas e observação direta, com perguntas sobre a liturgia do culto das 

árvores. As árvores que são sagradas têm o seu tronco enfeitado por ojás (panos 

brancos ou coloridos), que delimitam o espaço a moradia de um Orixá. Para esse 

simbolismo são escolhidas árvores imponentes d de grande porte como: òró òyìnbó 

(Mangifera indica L. - Anacardiaceae), que é consagrada ao Orixá Ogun, sendo suas 

folhas muito utilizadas em dias de festa para enfeitar o chão do terreiro com o 

objetivo de tirar maus fluidos; apáòká (Artocarpus heterophyllus Lam. - Moraceae), 

que pode ser consagrada a diversos Orixás, representando uma divindade 

fitomórfica considerada mãe do Orixá Odé. O cajá-mirim, igí ìyeyè (Spondias 

mombin L. - Anacardiaceae), é considerada a primeira árvore que Olorum plantou 

no mundo. O obì (Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl - Malvaceae) tem os 

frutos consagrados a Orumilá, o Orixá da adivinhação, sendo esses lançados sobre 

um prato branco de modo que a posição em que caem dão uma resposta a quem os 

consulta. O àjóbi (Schinus terebinthifolia Raddi – Anacardiaceae) é uma árvore 

cujas folhas e galhos são utilizados para enfeitar e vestir Ossain em dias de festa. 

Verificou-se que algumas espécies que não ocorrem no Brasil foram resimbolizadas, 

usando as nativas em substituição. Essa foi uma busca dos povos africanos para 

não perderem sua identidade cultural e religiosa. 
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EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

SOBRE A MATA ATLÂNTICA EM SÃO GONÇALO, RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Ariel de Vasconcelos Castro 
 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta e 

apresenta várias formações florestais e ecossistemas associados. Esse bioma vem 

sofrendo grandes e constantes agressões causadas pela urbanização, 

desmatamentos ilegais, queimadas e outras ações antrópicas, resultando em 

diminuição progressiva dos remanescentes florestais e em extinção de espécies. A 

necessidade de levantamento das espécies vegetais e da situação atual de 

conservação ambiental é de grande importância para a proposição e implementação 

de medidas que contribuam para a manutenção da biodiversidade destas áreas. Os 

objetivos deste trabalho são contribuir para o conhecimento sobre a biodiversidade 

da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro e produzir materiais educativos 

referentes à temática socioambiental. A metodologia incluiu o levantamento da 

flora na Área de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno (APAEP) e problemas 

socioambientais no município de São Gonçalo e a produção de material educativo 

para uso nas escolas. As exsicatas estão depositadas no Herbário RFFP e os nomes 

científicos foram atualizados segundo as bases de dados TROPICOS do Missouri 

Botanical Garden e The Plant List. Com base no levantamento florístico foi 

confeccionado material didático com perguntas e imagens de espécies coletadas na 

APAEP, visando ao esclarecimento da comunidade sobre as plantas, seus usos e 

conservação ambiental. As queimadas e a urbanização crescente comprometem a 

conservação dessa área no município. A formação de cidadãos críticos por meio da 

educação socioambiental pode contribuir para o uso das plantas dentro de critérios 

de sustentabilidade. 
 

E-mail: mcfs@uerj.br 
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EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO PROJETO ILHAS DO RIO: MONA CAGARRAS 

AO ALCANCE DE TODOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL 

Supervisor(es) Participante(s):  

Aline Augusto Aguiar 

Camila Pinto Meireles 

Renata Gomes 

Estagiário(s):  

Priscila Gonçalves Costa 
 

O Projeto Ilhas do Rio, realizado pelo Instituto Mar Adentro, visa fornecer dados 

científicos para a elaboração do plano de manejo do Monumento Natural das Ilhas 

Cagarras (MoNa Cagarras) assim como buscar o apoio da sociedade às 

regulamentações desta unidade de conservação marinha da cidade do Rio de 

Janeiro (RJ). Nesse sentido, são realizadas atividades de educação ambiental para a 

formação de agentes multiplicadores, através de cursos de qualificação, e para 

divulgação didático-científica, através de palestras, exposições, mutirões de 

limpeza de lixo nas ilhas e atendimento ao público no centro de visitantes. O 

presente trabalho apresenta os resultados preliminares da parceria entre o Projeto 

Ilhas do Rio e o Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, referente as atividades de exibição da coleção 

zoológica do MoNa Cagarras, da Seção de Assistência ao Ensino do Museu 

Nacional/UFRJ. Para isso, foram realizadas seis exposições itinerantes entre maio e 

outubro de 2014, em áreas públicas do Estado. Os eventos aconteceram em veículo 

adaptado com recursos para divulgação da unidade de conservação, como 

fotografias, vídeos, painéis didáticos e lupa para observação dos animais. Também 

foram elaboradas planilhas com dados sobre empréstimos da coleção zoológica 

para eventos e instituições de ensino, assim como tabelas com o perfil dos 

visitantes dessas exibições. Os eventos totalizaram 1243 visitantes, sendo a 

maioria de moradores do Rio de Janeiro (76,19%). Dentre os visitantes, 

aproximadamente 30% eram estudantes e 13% profissionais ligados à área 

socioambiental. Identificar o perfil do visitante permite a promoção de estratégias 

mais eficientes de sensibilização. Desta forma, é possível despertar nos moradores 

a noção de pertencimento, fazer os turistas identificarem o MoNa Cagarras como 

mais um atrativo da cidade e construir com educadores e estudantes 

conhecimentos sobre a sociobiodiversidade local. 
 

E-mail: douglasgeia@gmail.com 
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HERBÁRIO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO GUERRA SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Angélica Monteiro de Barros 

Davi Nepomuceno da Silva Machado 

Luiz José Soares Pinto 

Maria Cristina Ferreira dos Santos 

Mariana Monteiro de Almeida 

Estagiário(s):  

Luciano Calixto de Souza Junior 
 

Um herbário consiste em uma coleção de plantas secas, herborizadas, mantidas em 

instalações apropriadas e em condições adequadas de conservação, sendo utilizado 

como documentação científica da biodiversidade da flora de um ecossistema, uma 

região, um país ou do mundo. O herbário pode servir como excelente material 

didático nas aulas de Botânica dos cursos de graduação em Ciências Biológicas. O 

Herbário da Faculdade de Formação de Professores (RFFP) foi criado em 1997 e 

tem como objetivos: manter uma coleção de plantas vinculadas aos projetos de 

pesquisa do Departamento de Ciências, com enfoque na Mata Atlântica do estado 

do Rio de Janeiro; auxiliar o ensino e pesquisa nas áreas de Botânica, Ecologia, 

Zoologia e Geografia, além de capacitar os estudantes nas técnicas de coleta e 

preservação do material botânico. A metodologia adotada compreende a coleta de 

plantas no campo; secagem em uma estufa a 60ºC; herborização do material; 

identificação com bibliografia específica, consulta aos especialistas e comparação 

com o acervo de coleções de outros herbários; manutenção da coleção; permuta e 

atualização. O herbário da FFP é credenciado como instituição fiel depositária no 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e está registrado internacionalmente no 

Index Herbariorum com a sigla RFFP. Possui um acervo de 17.100 exsicatas, 

representadas por Angiospermas, Gimnospermas, Pteridófitas, Briófitas, Fungos, 

Líquens e Algas. Os municípios com maior representatividade no herbário são: 

Angra dos Reis, Engenheiro Paulo de Frontin, Maricá, Niterói, Nova Iguaçu, Santa 

Maria Madalena e São Gonçalo. O Herbário também conta com o registro de novas 

ocorrências de plantas para o estado do Rio de Janeiro, espécies novas, raras e 

ameaçadas de extinção. Todas as informações das fichas de coleta estão incluídas 

no software Excel. Deste modo, além de constituir um importante acervo da 

biodiversidade florística dessas regiões, o herbário serve também, como uma 

importante ferramenta para a formação acadêmica dos estudantes da FFP. 

(FAPERJ) 
 

E-mail: marceloguerrasantos@gmail.com 
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO NÚCLEO DARCY RIBEIRO DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI, RJ, BRASIL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA ANGELICA MONTEIRO DE BARROS 

Estagiário(s):  

Elaine Simonato Alves 

Joyce de Melo Silva 

Voluntário(s):  

Davi Nepomuceno da Silva Machado 

Lais da Silva Cunha 

Letícia Rocha Caires 

Thalita dosSantos Mendes 
 

No município de Niterói (RJ) ainda existem importantes áreas de Mata Atlântica que 

estão protegidas em unidades de conservação. Essas florestas representam 

paleoterritórios manejados pelo homem a cerca de oito mil anos, sendo as 

principais atividades o uso agrícola e a produção de carvão. Dessa forma, a 

paisagem verde guarda a história ambiental das transformações desse lugar 

representada pela cultura e território de diferentes populações humanas que 

viveram na região. A Reserva Ecológica Darcy Ribeiro foi criada pela Lei Municipal 

nº 1.566 de 20 de março de 1997 e localiza-se no município de Niterói (RJ). No 

entanto, 90% da área florestada foram inseridas no Parque Estadual da Serra da 

Tiririca pelo Decreto nº 43.913 de 29 de outubro de 2012. Os 10% que ficaram de 

fora do Parque foram disponibilizados para ocupação urbana, uma vez que a 

pressão imobiliária na Região Oceânica do município é muito intensa. O Núcleo 

Darcy Ribeiro totaliza 1.155 ha, abrangendo um relevo que inclui a Serra do 

Cantagalo (406 m), Serra Grande (384 m), Serra do Malheiro (264 m) e Serra do 

Jacaré (231 m). A vegetação está inserida na Mata Atlântica e é composta pela 

Floresta Ombrófila Densa Submontana. O objetivo do trabalho foi levantar as 

espécies da flora vascular do Núcleo Darcy Ribeiro. A área foi inventariada através 

de coletas de plantas férteis entre 2004 e 2015, segundo técnicas usuais em 

botânica. O material coletado foi identificado através de bibliografia especializada, 

consultas aos herbários fluminenses e aos especialistas das famílias, sendo o 

mesmo incorporado ao acervo do Herbário RFFP. A listagem florística seguiu o APG 

III. Ao todo foram 923 materiais coletados, sendo que 99% encontram-se 

identificados em nível de espécie No levantamento realizado constam 371 espécies 

de angiospermas, pertencentes a 243 gêneros e 82 famílias. Destas predominam as 

ervas (29,4%), seguidas de arbustos (24,5%), trepadeiras (24,5%), árvores 

(19,6%), hemiepífitas (1,6%) e parasita (0,4%). São mais representativas as 

famílias Fabaceae (34 spp.), Asteraceae (22 spp.), Euphorbiaceae (21 spp.), 

Rubiaceae (16 spp.) e Bignoniaceae (15 spp.), perfazendo 29,5% do total de 

espécies. As samambaias e licófitas integralizaram 40 espécies pertencentes a 21 

gêneros e 13 famílias. Destaque para as famílias Pteridaceae (13 spp.), 

Anemiaceae (6 spp.), Thelypteridaceae (4 spp.), Aspleniaceae e Selaginellaceae (3 

spp. cada). 
 

E-mail: angmb@uerj.br 
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MORFOMETRIA GEOMÉTRICA DE POECILIA VIVIPARA DE ECOSSISTEMAS 

COM DIFERENTES SALINIDADES 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Morfologia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANA SOUZA LIMA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Jhonny Capichoni Massante 

Estagiário(s):  

Karoline Abichacra Gonçalves 
 

Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801 é uma espécie de peixe Poeciliidae 

(Ordem Cyprinodontiformes) de ampla distribuição pela América do Sul. Nossa 

principal pergunta nesse trabalho é se há variação morfológica (tamanho e forma 

corporal) em exemplares desta espécie provenientes de água doce e de água 

hipersalina, que reflitam uma possível resposta ao estresse hídrico a que estes 

exemplares estão submetidos no ambiente hipersalino.Os exemplares de água doce 

foram coletados na bacia do rio Aldeia, a segunda maior do município de São 

Gonçalo, mas a única que ainda conserva ambientes relativamente preservados, 

com ocorrência de fauna aquática. Os de água salgada são provenientes da lagoa 

hipersalina de Pernambuca, Restinga de Massambaba, Araruama, RJ. Estão sendo 

analisados 50 espécimes adultos de cada sexo provenientes das duas localidades, 

totalizando 200 espécimes de Poecilia vivipara. Cada indivíduo é numerado, pesado 

e fotografado sobre papel milimetrado para que as medições correspondam à 

escala real. Até o momento foram trabalhados os 100 exemplares coletados na 

bacia do rio Aldeia. Devido ao dimorfismo sexual acentuado na espécie, as análises 

estão sendo realizadas separadamente entre machos e fêmeas. A captura das 

coordenadas cartesianas dos landmarks está sendo realizada com o programa 

tpsDig 2,utilizando 13 landmarks para quantificação da forma e tamanho corporal 

dos indivíduos. A análise de deformação será realizada a partir da função thin-

plate-spline e a matriz com os escores gerados pelas deformações parciais e 

componentes uniformes será analisada através de uma Análise de Componentes 

Principais para encontrar possíveis padrões morfométricos entre as populações. 
 

E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
  



75 

  

 
O CONHECIMENTO LOCAL DE PLANTAS MEDICINAIS DOS AGRICULTORES 

DO ASSENTAMENTO FAZENDA ENGENHO NOVO E ARREDORES, SÃO 

GONÇALO, RJ. 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO GUERRA SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Luiz Henrique Marinho Lages 

Estagiário(s):  

Juliana Riane Chagas Silva 
 

Localizada em Monjolos, município de São Gonçalo, a Fazenda Engenho Novo teve 

como primeiro proprietário o Sr. Belarmino Ricardo Siqueira, o Barão de São 

Gonçalo, por isso, é conhecida como Fazenda do Barão de São Gonçalo. Em 1998, o 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC) decretou a 

Fazenda como patrimônio histórico. Em 1992 a fazenda foi desapropriada pelo 

ITERJ para uso por produtores rurais da região. Atualmente, existem cerca de 140 

famílias assentadas nessa área. A Fazenda do Engenho Novo vive um franco 

processo de recuperação estrutural, ambiental e de sua memória. O objetivo geral 

do presente trabalho é registrar o conhecimento local dos agricultores da Fazenda 

Engenho Novo e arredores a respeito do uso de plantas medicinais, identificando os 

detentores do conhecimento (os especialistas locais) e as plantas indicadas e/ou 

utilizadas por eles como medicinais. A primeira etapa do projeto foi a observação 

participativa com os integrantes da comunidade local. Em seguida, foram 

identificados os informantes-chaves e, a partir destes, através da técnica de bola-

de-neve, outros especialistas locais foram indicados. As entrevistas foram 

realizadas com um questionário semi-estruturado. O material botânico foi coletado, 

catalogado, identificado e depositado no Herbário da FFP-UERJ. No atual momento 

já foram entrevistados 10 especialistas no assentamento da Fazenda Engenho 

Novo, a maioria com mais de 50 anos de idade. Foram citadas 134 plantas com 

diversos usos e posologias. No Colégio Estadual Alecrim, escola próxima ao 

assentamento, foi realizada uma atividade didática que consistiu no levantamento 

das plantas medicinais utilizados pelos familiares dos alunos. Dezoito espécies 

foram identificadas, assim como, as suas respectivas indicações e formas de uso. 

Os resultados do projeto serão discutidos com a comunidade, para a orientação de 

futuros estudos (comunidade de pares ampliada) e gerar subsídios para futuras 

ações no sentido de valorização do conhecimento tradicional e da agricultura 

familiar dentro da comunidade (FAPERJ). 
 

E-mail: marceloguerrasantos@gmail.com 
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ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO DIDÁTICA DE ZOOLOGIA DA 

FFP/UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RICARDO TADEU SANTORI 

Estagiário(s):  

Wanessa Melo da Silva 

Voluntário(s):  

Lorena Barbosa Ferreira 
 

As coleções didáticas são importantes em todos os níveis de ensino e na formação 

de professores. As coleções zoológicas são normalmente constituídas de espécimes 

representantes dos diferentes grupos taxonômicos de animais e o material 

colecionado é composto de esqueletos, carapaças, peles, conchas ou animais 

inteiros guardados em líquidos conservantes. Além desses itens, a coleção 

zoológica do Departamento de Ciências da FFP contém modelos didáticos e réplicas 

de estruturas anatômicas de diferentes animais utilizadas no ensino de zoologia de 

vertebrados. Os modelos são produzidos pelos próprios alunos e técnicos do 

departamento sob a orientação dos professores. Atualmente a coleção conta com 

réplicas em resina de mandíbulas de mamíferos, réplicas em gesso de ossos dos 

membros anteriores de mamíferos, modelos em biscuit de bicos e patas de aves, 

réplicas em gesso de cascos de quelônios e modelos em argila do coração e do 

desenvolvimento embrionário de vertebrados. A organização da coleção, sua 

exposição permanente e os empréstimos dos modelos são feitos pelo estagiário de 

EIC e pelos monitores de zoologia. A coleção é pública e o material pode ser 

emprestado aos licenciandos e a professores e alunos da educação básica das 

escolas que procuram a FFP. Além disso, o acervo é exibido anualmente em 

exposições organizadas pelos licenciandos e professores em escolas e em praça 

pública de São Gonçalo no evento BIO NA RUA, cumprindo assim um papel de 

divulgação e popularização da ciência. A produção dos modelos didáticos e a sua 

posterior aplicação são os diferenciais desta coleção zoológica, por levar 

primeiramente os licenciandos ao aprofundamento de um tema e depois a 

elaboração de uma forma de melhor ensinar o tema escolhido. A coleção está 

integrada ao Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências da FFP/UERJ (NUPEC) tem 

apoio da FAPERJ, e cumpre assim um inovador papel na pesquisa e no ensino de 

zoologia. 
 

E-mail: rsantori.uerj@gmail.com 
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PERFURANTES DE MADEIRA (BIVALVIA: TEREDINIDAE) DO LITORAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIS FELIPE SKINNER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Daniele Fernandes Barboza 

Estagiário(s):  

Gustavo Carvalho Maldonado 
 

Teredinidae são moluscos bivalves perfurantes de madeira de ambientes marinhos 

e estuarinos. Alimentam-se de celulose e tem importante papel na degradação da 

madeira, contribuindo para a ciclagem de nutrientes. A distribuição dos Teredinidae 

está condicionada a fatores como presença de madeira, temperatura e salinidade. 

Pela capacidade de degradação da madeira, esses organismos vêm ganhando força 

no desenvolvimento de tecnologias ligadas à produção de biocombustíveis. Apesar 

de não serem os Teredinidae propriamente os responsáveis pela degradação, e sim 

bactérias associadas a seu trato digestivo e nos ctenídeos, é inegável seu papel na 

trituração mecânica inicial para que então estas bactérias possam agir. O objetivo 

do presente trabalho é de seguir avaliando a distribuição e abundância dos 

Teredinidae ao longo do litoral do estado do Rio de Janeiro, atualizar a lista de 

espécies e comparar com estudos anteriores. Para a obtenção dos organismos 

foram utilizados coletores construídos com lâminas de pinho, e que foram imersos a 

1m abaixo da superfície do mar em quatorze pontos da costa do estado do Rio de 

Janeiro por um período de três meses. Após a retirada dos coletores, eles foram 

fixados em álcool 95%. Em laboratório, as lâminas foram abertas e os indivíduos de 

Teredinidae retirados e identificados segundo a morfologia de suas palhetas como 

descrito por Turner (1966). Ao todo foram registradas nove espécies perfurantes de 

madeira nas regiões, sendo sete da família Teredinidae: Teredo furcifera (von 

Martens, 1894), Teredo bartschi (Clapp, 1923), Lyrodus floridanus (Bartsch, 1922), 

Bankia gouldi (Bartsch, 1908), Bankia fimbriatula (Moll & Roch, 1931), Bankia 

destructa (Clench & Turner, 1946) e Nototeredo knoxi (Bartsch, 1917); um da 

família Pholadidae: Martesia striata (Linnaeus, 1758); além de um crustáceo da 

família Limnoriidae: Limnoria tripunctata (Menzies, 1951). A região de maior 

densidade é a região da Baía da Ilha Grande, enquanto que a menor densidade 

populacional foi registrada na Baía de Guanabara, provavelmente pela incrustação 

biológica e poluição orgânica presentes na área. Angra dos Reis, Rio Bracuy e 

Piraquara de Fora foram as localidades que apresentaram maior riqueza de 

espécies. No geral, as espécies mais abundantes foram T. furcifera e L. floridanus. 

Tendo como base trabalhos anteriores, a composição não teve alteração histórica 

mas algumas espécies tiveram seu primeiro registro para o Estado do Rio de 

Janeiro. 
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PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS NO RIO DE JANEIRO: PRÁTICAS E 

SABERES 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Luiz José Soares Pinto 

Luís Fernando Marques Dorvillé 

Marcelo Guerra Santos 

Wagner Gonçalves Bastos 

Estagiário(s):  

Layana Hellen de Lima Sousa 

Voluntário(s):  

Natalia de Oliveira Santos 
 

Desde tempos imemoráveis os homens buscam na natureza recursos para melhorar 

suas próprias condições de vida, aumentando suas chances de sobrevivência. O 

emprego de plantas medicinais na cura de doenças tem evoluído ao longo dos 

tempos desde as formas mais simples de tratamento local até as formas 

tecnologicamente sofisticadas da fabricação industrial. Os objetivos desse projeto 

são: realizar o levantamento de espécies medicinais utilizadas pela comunidade no 

estado do Rio de Janeiro, analisar modos de preparo, finalidades e a frequência de 

uso; orientar a população a prevenção de efeitos adversos, produção de mudas de 

espécies medicinais na estufa no Campus da Faculdade de Formação de Professores 

da UERJ. Em 2015 foi realizado um levantamento sobre os usos de plantas 

medicinais no Instituto de Educação Clélia Nanci, localizado no bairro de 

Brasilândia, São Gonçalo, e na Escola Geração Fórum Cultural, localizada em 

Pendotiba, Niterói, com a aplicação de questionários aos alunos e funcionários das 

escolas - cozinheiras, porteiras, articuladoras pedagógicas e inspetores. Analisando 

as respostas, 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, problema no sistema digestório, insônia, cicatrizante e problemas 

respiratórios. Muitos relataram que fazem uso das plantas somente quando estão 

doentes e poucos relataram o uso diário. Quanto ao modo de preparo, a maioria 

usa sob a forma de chás e alguns relataram xarope, refrescos e balas. Ao serem 

questionados sobre possuírem em casa uma horta, a maioria respondeu 

negativamente. Ao serem questionados da possibilidade da implantação de uma 

horta medicinal na escola, grande parte aprovou a ideia, alegando que poderiam 

colher plantas para uso familiar, porém alguns responderam negativamente, pois a 

maioria acreditou que não haveria cuidado. Foram realizadas oficinas e palestras 

sobre plantas medicinais em escolas, objetivando alertar para o seu uso criterioso e 

risco de toxicidade. As atividades desenvolvidas buscaram a articulação de saberes 

na universidade, escola e sociedade. Apoio: SR-1, NUPEC/FFP/UERJ e FAPERJ 
 

E-mail: mcfs@uerj.br 
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SABERES E PRÁTICAS NO ENSINO DE REPRODUÇÃO VEGETAL NAS SÉRIES 

INICIAIS NO CAP/UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Lúcia Gomes de Souza 

Juliana de Moraes Prata 

Liliane Corrêa Mesquita Neves 

Marliza Bodê de Moraes 

Estagiário(s):  

Eli Felipe de Magalhães 
 

O projeto envolve a pesquisa de metodologias e materiais didáticos para o ensino 

de ciências, com a realização de aulas experimentais, organização de coleções e 

confecção de modelos e outros materiais didáticos, de forma a tornar o aprendizado 

mais dinâmico e relacionado ao cotidiano escolar. A relevância do ensino de 

conhecimentos botânicos na educação básica se justifica pela importância das 

plantas na vida na Terra. Conhecer e entender as diferentes estruturas que formam 

as plantas e seus processos de reprodução contribui para uma visão de mundo que 

entrelace natureza e sociedade. Em parceria com professoras das séries iniciais do 

CAp/UERJ, em 2015 foram realizadas aulas de discussão de textos sobre a 

organografia e reprodução vegetal e aulas práticas no laboratório de Ciências desse 

Instituto, com intenso envolvimento e participação dos alunos de turmas do quinto 

ano. Na compreensão de que o estímulo à observação, registro e discussão 

contribui para a construção coletiva de saberes na escola, foram desenvolvidas 

aulas práticas e teóricas diversificadas. Nas aulas práticas, foram apresentadas as 

estruturas de flores de Hibiscus sp. e de frutos, com o auxilio de lupas e outros 

materiais. Nessas aulas estimulou-se o registro das atividades e a discussão das 

observações por professores, alunos e licenciandos. Os alunos observaram e 

esquematizaram as estruturas constituintes desses órgãos vegetais e discutiram a 

sua importância para as plantas e para outros seres vivos, correlacionado-as aos 

processos que originam frutos e sementes e a seus agentes polinizadores e 

disseminadores. Em sala de aula foi abordada a importância das plantas como fonte 

de energia e alimento para os seres vivos heterotróficos e discutidas as diferenças 

entre frutas, frutos, pseudofrutos, legumes e verduras. Os alunos foram solicitados 

a realizar a identificação de frutas, legumes e verduras e correlacioná-los às 

estruturas que formam as plantas, como raízes, caules, folhas, frutos e sementes. 

A construção de saberes escolares relacionados ao cotidiano dos alunos contribui 

para a compreensão da importância das relações entre os seres vivos na 

manutenção da vida no planeta e de uma visão integradora de natureza, ambiente 

e sociedade. Apoio: SR-1/UERJ, FAPERJ 
 

E-mail: mcfs@uerj.br 
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SAMAMBAIAS E LICÓFITAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO GUERRA SANTOS 

Estagiário(s):  

Mariana Fernandes da Rocha 
 

São Gonçalo está localizado no leste metropolitano do Rio de Janeiro e, nos últimos 

anos esse município, um dos mais populosos do estado, vem sofrendo grandes 

transformações e se tornando cada vez mais urbanizado, gerando intensos conflitos 

ambientais. Entretanto, ainda é possível encontrar fragmentos do bioma Mata 

Atlântica. Apesar dos esforços dos grupos de pesquisa da Faculdade de Formação 

de Professores-UERJ, a biodiversidade desses remanescentes florestais ainda é 

pouco conhecida. As samambaias e licófitas são duas linhas evolutivas de plantas 

conhecidas como pteridófitas. Elas são caracterizadas pela presença de tecidos 

vasculares (xilema e floema) e a produção de esporos. O objetivo desse trabalho é 

fazer um levantamento da riqueza de samambaias e licófitas do município de São 

Gonçalo depositadas no Herbário da Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ (RFFP), a fim de subsidiar o conhecimento sobre a biodiversidade do leste 

metropolitano do Rio de Janeiro. A lista das samambaias e licófitas de São Gonçalo 

foi elaborada após o levantamento das exsicatas depositadas no Herbário RFFP. O 

referido herbário possui uma coleção de referência para os municípios do leste 

metropolitano do Rio de Janeiro, especialmente São Gonçalo e Niterói. Foram 

catalogadas 63 espécies de samambaias, distribuídas em 30 gêneros e 14 famílias, 

sendo Pteridaceae (15), Polypodiaceae (8), Anemiaceae (8) e Thelypteridaceae (8) 

as famílias de maior riqueza de espécies. Entre as licófitas foram registradas 4 

espécies em 2 gêneros e 2 famílias, sendo Selaginellaceae a família com maior 

riqueza. A Área de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno e Morro do Castro 

possui a maior riqueza de samambaias e licófitas. (FAPERJ, CNPq) 
 

E-mail: marceloguerrasantos@gmail.com 
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A CONSCIENTIZAÇÃO DOCENTE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ FERNANDO SALGADO GUIMARAES 

Estagiário(s):  

Daniele Lopes Vieira de Mendonça 
 

O projeto de Iniciação a Docência, desenvolvido dentro disciplina Fundamentos de 

Análise Ambiental nas aulas na Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ), 

tem como cerne provocar a conscientização dos sujeitos dentro viés da preservação 

e respeito ao meio Ambiente. Seus conteúdos são trabalhados com informações da 

atualidade dentro de uma perspectiva critica e realista sobre os problemas sociais e 

culturais que afetam as questões ambientais. Os temas envolvem as questões 

sobre o solo, a crise hídrica, a qualidade da água, os impactos ambientais, a bio 

degradação, os gases poluentes, as etapas da estação de tratamento da água, 

tratamento de esgoto, compostagem, insumos agrícolas, utilização do reuso dentro 

do lixo, entre outros. Dentro destes conteúdos é utilizada uma metodologia 

direcionada para o ensino aprendizagem dos professores que serão formados para 

trabalhar com alunos do primeiro e segundo segmentos de maneira diversificada e 

lúdica, além de diálogos, leituras, seminários, jogos educativos, aulas 

experimentais e externas como a visita da Estação de Tratamento de Água (ETA). O 

consumismo e a produção de lixo também são abordado e novas praticas de ação e 

conscientização que possam modificar hábitos, questionar e trocar opiniões sobre 

toda esta problemática. Como fala Edgar Morin (2004) à educação necessita 

preparar os alunos para enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza que se 

modificam ao longo dos tempos; necessita estimular a compreensão mutua que é 

vital para as relações humanas e a ética da compreensão que é vital para o gênero 

humano, estabelecendo a relação entre a sociedade, o indivíduo e o meio ambiente, 

permitindo assim, uma consciência cidadã. O trabalho de Iniciação a Docência tem 

contribuído para formar esta conscientização ligando as praticas ambientais a 

realidade escolar e buscando caminhos para trabalhar estas questões de maneira 

consciente e diversificada, chamando a atenção do aluno a estes assuntos tão 

importantes e atuais. Considerando o meio ambiente em sua totalidade: em seus 

aspectos natural, construído, tecnológicos, sociais, econômico, político, histórico, 

cultural, técnico, moral e estético. A conscientização ambiental precisa ser um 

processo permanente e contínuo durante todas as fases do ensino formal e ser 

aplicando em um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de 

cada área, de modo que se consiga uma perspectiva global da questão ambiental. 
 

E-mail: lfsguima@gmail.com 
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ATIVIDADES LÚDICAS PARA ENSINAR CÉLULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Citologia e Biologia Celular 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIA VENANCIO SILVA 

Estagiário(s):  

Rodrigo Araújo Cocêlo Dias 
 

O conhecimento sobre as células faz-se necessário para que as pessoas tenham o 

entendimento dos processos biológicos que ocorrem no seu próprio corpo e 

também no ambiente ao seu redor. Esse conhecimento pode representar o primeiro 

passo, para a conscientização das pessoas em relação ao cuidado com sua saúde e 

a do próximo, assim como, o cuidado com a vida dos seres de outras espécies. A 

compreensão da morfologia e fisiologia da entidade célula, também é fundamental 

para que cada cidadão compreenda a origem dos produtos biotecnológicos que são 

disponibilizados para o consumo da sociedade. Porém, o caráter microscópico das 

células requer uma abordagem didática ideal, para que os estudantes do ensino 

básico possam de fato se apropriar desse conhecimento e relacioná-lo com o seu 

cotidiano. Equipamentos como microscópios, lupas, vidrarias, reagentes, manuais 

para práticas de laboratório, computadores, projetores, impressoras, vídeos, jogos 

e modelos didáticos tridimensionais seriam ferramentas que possibilitariam o 

aprimoramento do conhecimento do professor no que diz respeito aos métodos de 

ensino, visando ampliar o acesso à informação para seus alunos, mas nas redes 

municipais e estaduais de ensino, a maioria dos professores carece de espaço e 

materiais para desenvolver condições fecundas para o ensino-aprendizagem de 

células. Diante dessa realidade, o presente trabalho tem como objetivo, 

desenvolver, testar e multiplicar materiais didáticos de baixo custo, que possam 

colaborar na formação continuada de professores e viabilizar o ensino de célula nas 

escolas, através de atividades didáticas de caráter lúdico em sala de aula como o 

jogo de trilha, caça-palavras, cruzadinhas, paródias e roteiros de práticas. 
 

E-mail: flaviavenanciobr@yahoo.com.br 
  



83 

  

 
COMO VIVEM OS ANIMAIS AQUÁTICOS? 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Zoologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANA SOUZA LIMA 

Estagiário(s):  

Thales Xavier de Oliveira 

Voluntário(s):  

Mariana Fernandes da Rocha 

Mayara Bravim PINHEIRO 
 

A educação ambiental é um processo de formação que visa conscientizar e alertar a 

população quantos aos problemas ambientais, estimulando o uso mais adequado 

dos recursos naturais e procurando formas de reduzir impactos. Nosso projeto visa, 

ainda, ajudar na divulgação dos resultados obtidos em nossas atividades de 

pesquisa científica e na modificação das aulas em espaços formais, questionando o 

público sobre uso do local em que vivem. Produzimos materiais sobre zoologia e 

ecologia de peixes e de ambientes aquáticos para montagem de oficinas lúdicas em 

que o visitante possa interagir e aprender brincando, chamando a atenção de 

pessoas leigas para assuntos geralmente não discutidos em seu cotidiano. 

Promovemos demonstração da variedade de formas de peixes, usando material da 

coleção didática; utilização de jogos interativos, como pescaria, quebra cabeça e 

liga-pontos e exposição de modelos didáticos para exemplificar espécies intrigantes 

e aspectos da anatomia externa e interna de peixes. Uma maquete sobre 

características de um rio e dos impactos que pode sofrer ao longo do seu curso 

provocam reflexão sobre como diferentes espécies de seres vivos interagem entre 

si. As oficinas abrangem tanto a educação formal com alunos do ensino 

fundamental e médio e alunos de graduação, como a educação informal de grupos 

de pessoas de faixa etária variada que se interessam pelo assunto. Os eventos 

ocorrem em espaços escolares e universitários e praças públicas, com grande 

movimento de pessoas. Dessa forma estimulamos a curiosidade, aprendizagem e 

proporcionamos um contato direto com uma amostra da biodiversidade de peixes 

provavelmente ainda não vista pelos alunos, além de estimular o pensamento 

crítico sobre acontecimentos relacionados ao meio ambiente. Nos anos de 2014 e 

2015 participamos de atividades do Espaço Ciências, Dia do Meio Ambiente 

(Prefeitura São Gonçalo), Conversas com a Ciência (NUPEC), EneCiências (UFF), 

CIEP 411, Coluni (UFF), Colégio Municipal Antônio Joaquim (Itaboraí, RJ) e 

Prefeitura de Paraty. 
 

E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
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EXERCITANDO O OLHAR: ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

ITAIPU, NITERÓI, RJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANA SOUZA LIMA 

Estagiário(s):  

Gabriel da Silva Batista ANCHIETA 
 

Este projeto, desenvolvido em parceria com o Museu de Arqueologia de Itaipu 

(MAI, Niterói, RJ), tem como objetivo proporcionar interação entre alunos do 4º 

ano da educação básica do Colégio Marcos Waldemar com o ambiente local, através 

das oficinas elaboradas no Programa de Educação Ambiental do Museu. A proposta 

é estimular o interesse dos alunos sobre os ecossistemas e comunidades próximos, 

buscando ampliar a noção de mundo dos participantes. Abordando questões 

ambientais como identificação dos recursos naturais, gestão, uso e preservação dos 

mesmos, estimulamos os alunos a desenvolver um espírito investigativo e critico. A 

cada ano atuamos com cerca de 50 alunos; este ano trabalhamos som cerca de 80 

motivadas crianças, com atividades realizadas no colégio, no MAI e, sobretudo, na 

praia de Itaipu e no Morro das Andorinhas. O projeto é desenvolvido em etapas 

contínuas e pré-estabelecidas ao longo de um ano: “Observando o ecossistema em 

que vivemos”, “Preservando a tradição”, “Reconstruindo o passado e planejando o 

futuro”, “O papel do MAI na história da região” e “Conhecendo os ecossistemas 

costeiros de Itaipu”. Cada uma dessas etapas conta com uma grande quantidade de 

aparatos: mapas, bússolas, vídeos, câmeras digitais, fotos, práticas de desenho e 

análise de exemplares de peixes e crustáceos coletados pelos pescadores locais. As 

atividades proporcionam uma interação direta com o meio ambiente local, e 

possibilitam que a aprendizagem seja feita de maneira prática. Após algum tempo 

observamos os resultados: os participantes identificam no campo características 

relacionadas aos ecossistemas estudados e conseguem perceber usos distintos, 

como os mais relacionados à preservação e os mais deletérios, como no caso da 

poluição levada à laguna pelos rios; conseguem, ainda, vincular fatos como o 

desmatamento com processos históricos da ocupação humana. Acreditamos que 

estes alunos poderão atuar como multiplicadores junto a seus pares sociais, 

disseminando e aplicando os conhecimentos e experiências adquiridos. Acreditamos 

que estes alunos atuarão como multiplicadores, levando à disseminação e aplicação 

de tais conhecimentos à melhor gestão do ambiente em que viverem. 
 

E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA CONTEÚDOS E MÉTODOS III 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ FERNANDO SALGADO GUIMARAES 

Estagiário(s):  

Suzanne Ferreira dos Santos 
 

O trabalho de monitoria da disciplina de Ciências da Natureza Conteúdos e Métodos 

III têm sido desenvolvidos no curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de 

Professores (UERJ/FFP) e conta com as atividades de pesquisa teórica e prática, 

pois o monitor desenvolve junto à turma atividades que estimulam os diálogos e a 

produção acadêmica, no intuito de que estas práticas contribuam para a sua 

formação docente. A participação efetiva precisa ser ativa e ligada ao processo de 

ensino e aprendizagem dos mesmos. Os métodos utilizados são atividades 

diferenciadas que trabalham o ensino de Ciências buscando novas maneiras de 

aprendizado que conta com a ludicidade como aliada ao método científico de 

experimentação, observação, microscopia, meio ambiente e estudos da relação 

entre o ser humano e a natureza. Entre estas práticas podemos citar: atividades e 

trabalhos de microscopia no laboratório visita a estação de tratamento de Água 

(ETA), explorações no ambiente externo da faculdade, construção de mascotes 

para potencializar a sociabilidade entre docente, natureza e infância, elaboração e 

oficinas, contação de histórias, experiências que podem ser usadas nas escolas 

cujos materiais são de fácil acesso. Os conteúdos trabalhados são os temas atuais 

ligados à natureza, meio ambiente e sociedade e engloba a crise hídrica, o 

desmatamento predatório, os animais em extinção, os três “R” que são reciclar, 

reutilizar e reduzir inserindo neste contexto mais um "R" muito importante para as 

questões atuais que é a Reeducação, esta precisa contar principalmente com a 

participação da escola e a troca de informações entre professor, aluno e 

comunidade. Este trabalho é concluído com uma culminância realizada em uma 

escola, geralmente Municipal, agendada com antecedência onde os alunos e o 

monitor tem a oportunidade de trabalhar com as crianças o resultado das 

atividades elaboradas no decorrer do período. 
 

E-mail: lfsguima@gmail.com 
  



86 

  

 
MONITORIA DE ANATO-FISIOLOGIA I PARA O CURSO DE LICENCIATURA 

EM BIOLOGIA DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ 

(FFP/UERJ) 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Anatomia 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Hellen Soares dos Santos 
 

A disciplina de Anato-Fisiologia I é uma disciplina do sexto período e faz parte da 

grade curricular do curso de licenciatura sendo uma disciplina obrigatória para a 

formação de professores de Ciências biológicas da UERJ (FFP/UERJ). Tem uma 

carga horária de noventa horas/aulas e conteúdo extenso, contando com aulas 

teóricas e/ou práticas e tem como principal objetivo fazer o aluno conhecer melhor 

os fundamentos da anatomia e fisiologia dos seguintes sistemas: Osteologia, 

Artrologia, Miologia, Sistema Nervoso Central e Periférico, Sistema Cardiovascular e 

Sistema Respiratório tanto na teoria quanto na prática. Segundo PERRONI, NAVA & 

THEODORO-ANDRADE (2011), no ambiente universitário a Anatomia Humana 

possibilita a relação teoria e prática como elementos complementares e tem a 

finalidade de proporcionar ao estudante o conhecimento da estrutura anatômica, 

seu funcionamento, organização dos sistemas orgânicos que compõem o 

organismo. Nesse sentido, as aulas práticas são essenciais aos cursos das áreas de 

saúde e considerando que o estudo para a fixação da aprendizagem é necessário e 

deve ocorrer em ambiente de laboratório torna-se essencial a presença de 

monitores de anatomia para dar o suporte necessário aos estudantes. Para isso, o 

aluno deverá ser capaz de discutir alguns tópicos da disciplina relacionados ao mau 

funcionamento do corpo humano. A disciplina também propõe discussão de textos 

científicos para a formação de pensamento crítico com relação às principais doenças 

do nosso tempo. O monitor dessa disciplina tem como tarefas: acompanhar as 

aulas teóricas na sala de aula, auxiliar o professor nas aulas práticas e na 

elaboração de relatório, orientação nos estudos dirigidos para esclarecimento de 

dúvidas dos alunos que estão cursando a disciplina e monitoria para preparação dos 

alunos para as provas teóricas e práticas. 
 

E-mail: andolilva@yahoo.com.br 
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MONITORIA DE EMBRIOLOGIA PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM 

BIOLOGIA DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ 

(FFP/UERJ) 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Embriologia 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Amanda Alves Brito 
 

A Embriologia é uma disciplina que faz parte do programa de diversos currículos 

nas áreas de saúde e biológicas, e, no intuito de se estabelecer um suporte ao 

ensino, tem-se feito uso do recurso da monitoria. Além da Embriologia, diversos 

cursos na FFP utilizam essa prática como estratégia de apoio ao ensino, onde 

alunos mais adiantados no assunto colaboram com o aprendizado dos colegas que 

estão cursando a disciplina no período. A monitoria consiste em acompanhar as 

aulas com a professora, auxiliando nas aulas práticas, na elaboração de estudos 

dirigidos e ajuda a tirar dúvidas dos alunos, já que segundo ROSÁRIO et al. (2008, 

p125) os professores não têm o condão de, sozinhos, promover 

competências/incompetências nos alunos. Sendo a ponte entre o professor e o 

aprendizado do assunto abordado, o monitor contribui com o ensino além de ser 

um auxiliador na formação de professores qualificados, utilizada como instrumento 

para a melhoria do ensino de graduação e de experiência de sala de aula para estes 

que estudam para serem futuros professores. Por ser uma atividade exercida por 

ex-aluno da disciplina, os alunos inscritos na mesma se sentem mais à vontade 

para expressar suas dúvidas, o que facilita o processo de aprendizagem. As 

atividades da monitoria começaram a ser realizadas em setembro de 2014, com a 

turma de 2014/2 e mostrou ser de grande valia, pois as notas das provas 

melhoraram em relação ao período anterior. De acordo com os próprios alunos, o 

ideal seria que todas as disciplinas tivessem monitoria, mas infelizmente isso não 

ocorre. 
 

E-mail: andolilva@yahoo.com.br 
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O ENSINO DE BOTÂNICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Laís Nascimento Menezes 
 

A disciplina Botânica II é uma das disciplinas obrigatórias da grade curricular do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ. Com carga horária de 60 horas semestrais, divididas em aulas 

teóricas e práticas, a disciplina aborda conteúdos de organografia e taxonomia de 

gimnospermas e angiospermas e as aulas práticas e as teóricas apresentam 

fundamental importância durante todo o período. No decorrer das aulas práticas os 

alunos estudam as características organográficas e taxonômicas dos vegetais, bem 

como suas funções e adaptações. Eles também realizam um trabalho de campo no 

final do curso no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o que facilita a sua 

compreensão e correlação com outras diversas áreas da Biologia. É neste contexto, 

que a presença do monitor(a) torna-se essencial, pois auxilia o professor na 

organização do material antes e durante as aulas práticas e nas dúvidas dos 

estudantes, como na coleta de material botânico para a realização das mesmas. 

Nesse processo, ele (a) desenvolve e aperfeiçoa seus conhecimentos disciplinares e 

pedagógicos na área, que são importantes para o seu futuro profissional docente. 

As atividades cumprem os objetivos na formação do licenciando e estudantes da 

licenciatura, tanto em relação aos disciplinares como nos pedagógicos e atitudinais. 

As aulas laboratoriais e o trabalho de campo na disciplina Botânica II permitem aos 

estudantes articular teoria e prática e integrar conhecimentos a outras áreas das 

Ciências Biológicas. Esta proposta favorece o estreitamento das relações entre a 

universidade, escola e sociedade e enriquece as ações dos licenciandos na formação 

inicial. Apoio: SR-1/UERJ e NUPEC/FFP/UERJ 
 

E-mail: mcfs@uerj.br 
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ATIVIDADES DO PIBID/BIOLOGIA REALIZADAS NO COLÉGIO ESTADUAL 

CONSELHEIRO MACEDO SOARES PELOS BOLSISTAS DA FACULDADE DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIA VENANCIO SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Gisele Schlude Mirandola 

Maria da Conceição Veloso de Mesquita 

Estagiário(s):  

Amanda Alves Brito 

Arethuza dos Santos 

Julia Guimarães de Araújo Faro 

Marcelle da Cunha Cordeiro 

Michelle Matias Cordeiro 

Pedro Ricardo Barros marques 

Raissa Magna Ramos dos Santos Alves 

Rebeca dos Santos Barreto Cochiarelli 

Rebecca Christina Campista Tibau de Araujo 

Vanessa Silveira Moreira 
 

O subprojeto Pibid/UERJ/Biologia foi implantado há um ano no Colégio Estadual 

Conselheiro Macedo Soares (CECMS), em Niterói com o objetivo de integrar a 

Educação Superior à Educação Básica. As atividades voltadas para os alunos do 

colégio foram organizadas por uma coordenadora, duas supervisoras e dez bolsistas 

de iniciação à docência, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Faculdade de Formação de Professores (FFP) da UERJ. Os alunos do ensino 

fundamental e médio participaram de diferentes atividades didáticas de caráter 

teórico-prático realizadas no turno da manhã, as quais foram realizadas com a 

colaboração dos bolsistas, sob a supervisão de duas professoras do ensino básico. 

Dentre as ações realizadas com sucesso e que promoveram a iniciação à docência 

dos bolsistas, estão: a visita guiada ao Museu da Vida na Fiocruz, visitas à Estação 

de Tratamento de Esgoto do Barreto em Niterói, visitas a FFP-UERJ para a 

participação dos alunos em oficinas, a colaboração em aulas teóricas ministradas 

pelas supervisoras, a integração em conselhos de classe, o envolvimento em 

atividades de avaliação, a confecção de materiais didáticos, a elaboração de mural 

no pátio do colégio, a campanha de coleta seletiva do óleo de fritura usado para a 

troca por detergente com uma empresa especializada, a elaboração de roteiros de 

aulas práticas, a organização do laboratório do colégio, a realização de aulas 

práticas no laboratório, a organização da I e II Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia no colégio, a apresentação de trabalho em eventos, a publicação de dois 

trabalhos completos em Anais de eventos, a realização de oficinas de fazer sabão a 

partir do óleo usado no laboratório do colégio e a implementação de jardinagem 

nos canteiros do colégio. O subprojeto Pibid/UERJ/Biologia tem proporcionado 

oportunidades de aprendizagem para os bolsistas de iniciação à docência e 

promovido a aproximação entre a FFP e o colégio, o que demonstra a grande 

importância do Pibid na formação docente e na melhoria do ensino em escolas da 

rede pública. 
 

E-mail: flaviavenanciobr@yahoo.com.br 
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PRÁTICAS INCLUSIVAS: POTENCIALIDADES E DESAFIOS PARA OS 

ESTUDANTES DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DEBORA DE AGUIAR LAGE 

Estagiário(s):  

André Fillipe de Freitas Fernandes 

Camilla Rodrigues Nascimento 

Carolina Habergric Folino 

Juliene Ribeiro Nascimento 

Lais Mello de Araújo 

Marco Aurélio Ferreira Barbosa 

Reynaldo Guedes de Oliveira Fontes 

Taíze de Jesus Duarte 

Thamyres Cristina Rosa Boa Esperança 

Thiago José Jesus Rebello 
 

A Constituição Federal estabelece o direito das pessoas com necessidades especiais 

receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino. Deste modo, a 

diretriz atual aborda diretamente duas questões - o direito à educação, comum a 

todas as pessoas, e o direito de receber essa educação sempre que possível junto 

com as demais pessoas nas escolas regulares. Contudo, na contra mão desta 

resolução, verifica-se a falta de capacitação de muitos docentes em lecionar para 

estudantes com necessidades especiais. Diante desta realidade, o subprojeto de 

Biologia Pibid/Capes do CAp-UERJ viabilizou a realização de diferentes atividades 

com os bolsistas de iniciação à docência, a fim de prepará-los para uma demanda 

futura com os estudantes, classificados como especiais. Este paradigma requer um 

processo de ressignificação de concepções e práticas, na qual os educadores e os 

que estão em formação passam a compreender as formas mais adequadas para 

elaboração de estratégias de abordagem no processo de ensino e aprendizagem 

para estes alunos. Neste contexto, este estudo teve como objetivo articular a 

aprendizagem teórica e prática à perspectiva inclusiva, a partir de diferentes 

atividades didáticas realizadas na sala de recursos de um colégio estadual. Para o 

seu desenvolvimento, inicialmente buscou-se compreender como se caracteriza o 

atendimento especializado e quais práticas mostram-se eficazes para o processo de 

inclusão. Em seguida, o trabalho foi planejado e conduzido em encontros semanais 

com os estudantes e em parceria com os professores e os pais/responsáveis. A 

partir das ações implementadas, foi possível estabelecer condições para a 

percepção de mudanças positivas nas atitudes não apenas dos alunos, mas de toda 

comunidade escolar. Romper com essas representações, discutir as questões 

relativas à função social da escola e à importância de seu trabalho, considerar a 

heterogeneidade dos estudantes e a complexidade da prática pedagógica, são 

dimensões essenciais a serem garantidas na formação do professor que almeja 

estar preparado para garantir uma educação de qualidade para todos os seus 

alunos. 
 

E-mail: deboralage@uerj.br 
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PRODUTOS NATURAIS DE DIFERENTES POPULAÇÕES DE TUBASTRAEA SPP 

NA BAÍA DE ILHA GRANDE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BEATRIZ GROSSO FLEURY 

Supervisor(es) Participante(s):  

Yollanda Carolina Ferreira 

Estagiário(s):  

Wagner Campos Rodrigues Donadia 

Voluntário(s):  

Amanda Guilherme da Silva 
 

Os corais exóticos invasores do gênero Tubastraea invadiram as comunidades 

sésseis dos costões rochosos da Baía da Ilha Grande – RJ. A expansão geográfica 

destes corais nesta região tem trazido consequências irreparáveis para as 

comunidades locais, principalmente ao coral nativo e endêmico Mussismilia híspida. 

Estudos recentes demonstraram experimentalmente que Tubastraea coccinea e 

Tubastraea tagusensis produzem substâncias químicas que atuam contra 

predadores e organismos incrustantes, podendo explicar em parte seu sucesso em 

expandir-se em novas regiões. Pouco se conhece sobre as possíveis respostas 

metabólicas dos corais invasores influenciadas pelas variações espaciais. O 

presente estudo teve como principal objetivo avaliar a dinâmica química espacial de 

diferentes populações dos corais invasores Tubastraea spp. em quatro locais na 

Baía da Ilha Grande, RJ. Tais localidades se diferem pelo seu uso: unidades de 

conservação Federal ESEC TAmoios, área de fundeio de plataformas de petróleo, e 

o terminal marítimo da Petrobrás -TEBIG. Extratos brutos metanólicos esterificados 

de cada espécie de coral, e de cada local foram preparados segundo a metodologia 

de fitoquímica clássica. O perfil químico de cada extrato de coral-sol foi comparado 

por cromatografia em camada delgada e cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas de alta resolução, através colaboração com as Profas. 

Joana Santos e Mônica Marques (IQ/UERJ). As substâncias identificadas (n=17) 

foram das classes de hidrocarbonetos, ésteres graxos e alcoóis, o que corrobora 

estudos anteriores com esses corais. Qualitativamente não foram observadas 

mudanças significativas na produção dos metabólitos secundários de acordo com as 

variações espaciais das populações dos corais-sol. Esses resultados podem auxiliar 

no prognóstico dos efeitos da bioinvasão sobre a biodiversidade marinha de 

sistemas tropicais. FAPERJ 
 

E-mail: bgfleury@gmail.com 
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ANÁLISE DOS PROCESSOS HIDROEROSIVOS EM ÁREA DE ENCOSTA COM 

DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE 

EROSÃO DEGEO/FFP NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, RJ. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ CARLOS BERTOLINO 

Estagiário(s):  

Pablo Alves Alfradique 

Richard Almir de Melo Faria 
 

A ciência geográfica possui, com uma ampla abordagem, conceitos fundamentais ao 

seu desenvolvimento, como o de paisagem, onde podemos observar, dentre tantas 

coisas, como as dinâmicas da natureza atuam em sua transformação. No caso do 

monitoramento das parcelas experimentais de erosão, elemento chave deste 

trabalho, podemos reconhecer como se dão os processos hidroerosivos. Esses 

processos são caracterizados como parte de uma dinâmica natural composta pela 

dinâmica da água no solo, de forma a levar-se em consideração as taxas de 

infiltração juntamente com as taxas de escoamento superficial. A pesquisa possui 

como objetivo a análise das perdas de sedimentos associados aos processos 

hidroerosivos sob distintas coberturas vegetais, as mesmas influenciam 

diretamente nos processos hidroerosivos do solo, dependendo do tipo de cobertura 

esses processos podem ser mais ou menos intensos. O estudo realiza-se na Estação 

Experimental de Erosão do DGEO/UERJ/FFP, no município de São Gonçalo, em uma 

área de baixa encosta do morro do Patronato, com uma declividade próxima a 20º. 

O período estudado foi Maio à Dezembro de 2014. Foram utilizadas parcelas do tipo 

GERLACH, delimitadas por chapas galvanizadas em uma área de 10 m² para cada 

parcela, conectadas a caixas coletoras, possuindo as parcelas os seguintes usos: a) 

Parcela Leguminosa (LEG) – Amendoim Forrageiro / (-Arachis pintoi); b) Parcela 

Leguminosa (KD) – Kudzu Tropical / (-Pueraria phaseloides); e c) Parcela Gramínea 

(GR) – (-Brechiaria decubens staf). Em cada uma das parcelas foram instalados 

sensores de potencial matricial do solo (GMS) em profundidades de 15 e 30 

centímetros. Os índices pluviométricos foram analisados a partir dos dados obtidos 

pela Estação Experimental Climatológica DGEO/UERJ/FFP, onde localizam-se o 

pluviômetro e o pluviográfo. No que se refere aos dados da parte do (GMS), 

tivemos uma media anual na (LEG) 15 cm – 81,1 kPa, (LEG) 30 cm – 86,6 kPa, já 

na (KD) 15 cm – 127,5 kPa, (LEG) 30 cm – 59,6 kPa e (GR) 15 cm – 59,7 kPa, 

(GR) 30 cm – 87,8 kPa. Na Estação Experimental Climatológica a média foi de 38,0 

mm durante o período analisado. 
 

E-mail: lcbertolino@uol.com.br 
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO USO E COBERTURA DA TERRA 

NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA EM 2014 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VINICIUS DA SILVA SEABRA 

Estagiário(s):  

BRUNA RAYANI GUEDES DE OLIVEIRA 

Voluntário(s):  

RAFAELA NEVES TEIXEIRA 

SILVÂNIA PINTO DIAS 
 

O mapeamento de uso e cobertura da terra configura-se como um importante 

instrumento para o planejamento e gestão dos municípios brasileiros, pois 

representa graficamente a distribuição das atividades econômicas e os 

remanescentes de cobertura natural presentes no recorte espacial representado. O 

município de Saquarema, localizado no litoral leste do estado do Rio de Janeiro, 

mais precisamente na região dos lagos, esta situado entre a região metropolitana 

no Rio de Janeiro e a bacia de campos, que são áreas estratégicas importantes para 

o Rio de Janeiro. Além disso, próximo a este município, temos a instalação do 

complexo petroquímico do Rio de Janeiro(COMPERJ), que trará alterações 

importantes para dinâmica de toda região. Também é importante ressaltar que 

Saquarema conta ainda com a dinâmica do "veraneio", já que em determinadas 

épocas do ano conta com um expressivo aumento da população que faz uso de 

segunda residência. O objetivo deste trabalho desenvolver a análise da distribuição 

do uso e cobertura da terra no município de Saquarema partir de mapeamento de 

imagem Landsat 8 (OLI). Para a geração do mapa de uso e cobertura da terra, 

faremos uso da classificação baseada em objetos, no software Definiens, para a 

imagem Landsat de 2014. A classificação de imagens baseada em objeto se 

diferencia das demais metodologias de classificação principalmente por permitir 

uma maior participação do usuário na escolha dos critérios de classificação 

(descritores), por permitir a utilização de mapas temáticos no processo de 

identificação dos objetos, por possibilitar a adoção de diferentes níveis de 

segmentação e ainda, por tornar possível a construção de uma rede semântica, 

hierarquizada em diferentes níveis, no processo de classificação. Os resultados 

finais do trabalho serão apresentados em gráficos, mapas e tabelas, mostrando a 

distribuição do uso e cobertura da terra em toda região. 
 

E-mail: vinigeobr@yahoo.com.br 
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ANÁLISE DO USO E COBERTURA DA TERRA NO MUNICÍPIO DE MARICÁ - 

2014 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VINICIUS DA SILVA SEABRA 

Estagiário(s):  

ESTHEFANE XAVIER MARONI SOBRINHO 

Voluntário(s):  

ARTUR FELIPE DE SOUSA SANTOS 
 

O mapeamento do uso e cobertura da terra constitui-se em uma importante 

ferramenta para análise e distribuição das coberturas naturais e atividades 

econômicas existentes na superfície terrestre. No município de Maricá, esta 

investigação torna-se importante uma vez que este município vem passando 

transformações significativas, tais como a construção de um duto de despejo de 

efluentes oriundos do Comperj, a ameaça de instalação de um resort na APA de 

Maricá, além da possibilidade de construção do porto de Jaconé. O objetivo deste 

trabalho desenvolver a análise da distribuição do uso e cobertura da terra no 

município de Maricá a partir de mapeamento de imagem Landsat 8 (OLI). Para a 

geração deste importante subsídio para tomada de decisão, faremos uso da 

classificação baseada em objetos, no software Definiens, para a imagem Landsat de 

2014. A classificação de imagens baseada em objeto se diferencia das demais 

metodologias de classificação principalmente por permitir uma maior participação 

do usuário na escolha dos critérios de classificação (descritores), por permitir a 

utilização de mapas temáticos no processo de identificação dos objetos, por 

possibilitar a adoção de diferentes níveis de segmentação e ainda, por tornar 

possível a construção de uma rede semântica, hierarquizada em diferentes níveis, 

no processo de classificação. Os resultados finais serão apresentados em gráficos, 

mapas e tabelas, apresentando a distribuição das atividades de uso 

majoritariamente nas áreas planas, sobretudo na planície costeira e as coberturas 

naturais nas áreas protegidas e de encosta. 
 

E-mail: vinigeobr@yahoo.com.br 
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CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA E A DINÂMICA HIDROLÓGICA DA 

SUB-BACIA DO RIO MUTONDO, SÃO GONÇALO, RJ. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

OTAVIO MIGUEZ DA ROCHA LEAO 

Estagiário(s):  

Cilene Daudt Vieira 

Rafaella César dos Santos Sousa 

Voluntário(s):  

Antônio Enagico Farias de Oliveira 
 

O objetivo do presente trabalho é contribuir com estudos geomorfológicos e 

hidrológicos sobre a sub-bacia do rio Mutondo, localizada na bacia do rio Alcântara 

no município de São Gonçalo, leste metropolitano do Rio de Janeiro. A sub-bacia 

encontra-se em alguns bairros da região como: Engenho Pequeno, Água Mineral, 

Rocha, Galo Branco, Mutuá, Luiz Caçador, Nova Cidade, Trindade e Mutondo onde 

se localizam em uma área urbana com grande adensamento populacional, 

atividades comerciais e industriais. A sub-bacia em analise possui 11 km de 

extensão e devido ao alto volume de esgoto, resíduos sólidos e a substituição de 

sua mata ciliar por ocupações de populações alijadas do processo, o rio encontra-se 

altamente poluído e assoreado assim o tornando improprio para consumo e uso 

para lazer. Nos últimos anos a sociedade e o poder público vêm tratando com maior 

cautela a questão dos recursos hídricos, devido ao grande déficit de eventos 

pluviométricos em grande parte do país, acarretando na diminuição dos 

reservatórios e poços artesianos. Devido à importância de constantes debates sobre 

a questão hídrica, a perspectiva do objetivo do trabalho é mapear as bacias 

hidrográficas do município de São Gonçalo. Na criação do projeto, foram utilizados 

uso de bibliografias sobre o assunto, visitas a campo, uso do software ArcGIS 9.1 

® e imagens de satélite com resolução de 61 centímetros, cujo foi utilizado para 

delimitar a área total da bacia e de seus afluentes. Foi realizado o primeiro 

mapeamento da área, resultando em alguns resultados satisfatórios como a 

identificação aproximadamente de sete afluentes, a hierarquização dos canais 

segundo o critério de Strarhler (1952) no qual possuem canais de primeira e 

segunda ordem e pontos de enchentes dentro do perímetro da bacia.Pode-se 

concluir que a sub-bacia está altamente degradada com seu curso altamente 

anastomosado, sem mata ciliar em suas margens e criando ao longo do percurso do 

rio, bancos de sedimentos com vegetações que se tornam barreiras para a água 

propiciando possíveis problemas de drenagem da área. 
 

E-mail: orochaleao@hotmail.com 
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DINÂMICA DE COLONIZAÇÃO DE ASCIDIACEA NA BAÍA DA ILHA GRANDE 

EM CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO DE PREDADORES 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIS FELIPE SKINNER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Daniele Fernandes Barboza 

Estagiário(s):  

Joanny de Souza Miranda 
 

Ascídias são componentes importantes das comunidades bentônicas de substrato 

consolidados e o desenvolvimento de suas populações é regulado por variáveis 

ambientas como temperatura, sedimentação e luz. A predação exerce forte efeito 

sobre comunidades incrustantes funcionando como um dos principais fatores 

ecológicos determinantes da abundância de organismos marinhos, podendo 

inclusive afetar a riqueza e diversidade de espécies. O objetivo do trabalho é 

acompanhar a sucessão da comunidade de Ascidiacea em condições de exclusão de 

predadores e identificar a ocorrência de espécies exóticas na área da Ponta Leste, 

em Angra dos Reis. Este local foi escolhido por estar próximo ao Terminal da Baía 

da Ilha Grande (TEBIG), ao estaleiro Verolme e a área de fundeio de navios e 

plataformas do Bananal. Estruturas experimentais foram confeccionadas 

disponibilizando um substrato artificial para a fixação dos organismos incrustantes. 

Estas estrtuturas eram caixas plásticas presas a boias a um metro de profundidade, 

com placas placas de polietileno (21 x 11cm) protegidas da predação por peixes por 

uma tela e da luz e sedimentação por estarem com a abertura voltada para o 

fundo. Cinco estruturas foram imersas em fevereiro de 2015 e, mensalmente, são 

realizadas visitas de monitoramento para acompanhamento fotográfico da 

comunidade, coleta de espécimes, manutenção das estruturas e trocas dos 

sensores de temperatura. Até o momento, foram analisados os períodos de dois, 

três e quatro meses de imersão. A identificação das espécies é feita a partir de 

coleta de amostras no campo, a porcentagem de cobertura das mesmas foram 

feitas através da visualização de fotografias tiradas no local utilizando-se o software 

CPCe 4.1. As placas apresentaram baixa riqueza de Ascidiacea, com apenas oito 

espécies (3 espécies solitárias e 5 coloniais). A espécie Didemnum perllucidum é a 

espécie que apresenta maior cobertura, mas observa-se um decréscimo nesta 

medida a partir do quarto mês, quando ocorre o maior crescimento corporal de 

ascídias solitárias como Phallusia nigra e Herdmania pallida e também pela prmaior 

cobertura de briozoários incrustantes. Os resultados indicam que D. perllucidum 

trata-se de uma espécie colonizadora primária mas com grande potencial de 

dominar os substratos nos estágios iniciais de sucessão. Não foram detectadas 

novas introduções até o momento. A continuidade das observações nos ajudará a 

compreender a dinâmica da sucessão bioincrustante na região. 
 

E-mail: lskinner@uerj.br 
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IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS AMBIENTAIS NA APA DE GUAPIMIRIM, RJ, 

ATRAVÉS DO ESTUDO DE ESPÍCULAS DE ESPONJAS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

HELOISA HELENA GOMES COE 

Estagiário(s):  

Emily Gomes 

Voluntário(s):  

Guilherme da Silva Souza Pires 

Raphaella Rodrigues Dias 

Sarah Domingues Fricks Ricardo 
 

A APA de Guapimirim está localizada no leste da Baía de Guanabara e abrange os 

municípios de Guapimirim, Magé, Itaboraí e São Gonçalo. Tem grande importância 

para o ecossistema local, é praticamente a última região de manguezais na Baía de 

Guanabara e constitui um berçário da vida marinha. São ecossistemas de transição 

entre ambientes marinhos e terrestres típicos de áreas tropicais e subtropicais, 

localizados na zona inter-marés e sujeitos às inundações periódicas decorrentes do 

regime de marés. Para estudar a evolução do manguezal na região utilizamos como 

indicadores as espículas de esponjas. As esponjas, ou poríferos, são os organismos 

mais simples do Reino Animal, e são exclusivamente aquáticos. Sua estrutura é 

formada por um esqueleto interno que funciona como suporte para a parte mole do 

animal, e pode ser de origem calcária, silicosa ou espongina, e é este fator que faz 

com que o animal tenha potencial para fossilização e seja utilizado como um 

indicador paleoambiental. As análises foram feitas a cada 10 cm em um 

testemunho de 6 m de comprimento. Os resultados indicaram a inexistência ou a 

presença insignificante de espículas de origem continental e marinha em diversas 

profundidades do testemunho, mas, conforme a granulometria se modificava com 

maior teor de silte e areia fina, as espículas foram aparecendo em maior 

quantidade e bom estado de conservação. As espículas marinhas do tipo tilóstilo 

foram encontradas nas profundidades de 115 cm, 175 cm, 220 cm, 270 cm, 325 

cm, 405 cm, 505 cm, 605 cm e 615 cm e, apesar de não termos observado 

nenhuma gemosclera nas análises já realizadas, encontramos megascleras em 

ótimo estado de conservação. Esses resultados preliminares nos indicam uma 

significativa variação paleoambiental no manguezal de Guapimirim, já que em 

algumas profundidades foram observadas características exclusivas de ambientes 

marinhos, inclusive com conchas de ostracodes no sedimento (550 cm; 595 cm). O 

estudo se mostra de grande importância e promissor, por possibilitar entender as 

mudanças ambientais do manguezal ao longo do tempo. 
 

E-mail: heloisacoe@yahoo.com 
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INVENTÁRIO DOS MOVIMENTOS DE MASSA EM SÃO GONÇALO/RJ - UMA 

ANÁLISE TEMPORAL DE 2006 A 2014 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ CARLOS BERTOLINO 

Estagiário(s):  

Ana Carolina Barbosa de Oliveira 

Voluntário(s):  

Wellinghton Marins Coutinho Firmino 
 

Os movimentos coletivos de solo e rocha são objetos de estudos, não apenas pela 

importância na transformação da paisagem, mas também pelas implicações 

econômicas. Entre as várias formas e processos de movimentos de massa, 

destacam-se os deslizamentos em função da interferência das atividades 

antrópicas. A instabilidade dos fatores naturais e os processos de ocupação 

resultam na necessidade de monitoramento, planejamento e intervenções do poder 

público com a finalidade de minimizar riscos às populações residentes. O 

Laboratório de Geociências da UERJ-FFP atua em diversas áreas, entre elas São 

Gonçalo, neste ocorrem no sistema de encostas, frequentes ocorrências de 

escorregamentos, sobretudo na estação úmida gerando prejuízos sociais e 

ambientais. O objetivo deste estudo é analisar e compreender as ocorrências 

desses fenômenos em escala espacial e temporal, compreendendo os mecanismos 

ligados a instabilidade do sistema de encostas. Para isso foram realizados 

levantamentos e captação de coordenadas geográficas dos Boletins de Ocorrência 

da Defesa Civil de São Gonçalo, para verificar a evolução dos acontecimentos, 

visando à priorização de áreas críticas aos deslizamentos para o desenvolvimento 

de estudos nos anos de 2006 a 2014, foram georreferenciadas em campo 386 

ocorrências de movimentos de massa. De acordo com a Defesa Civil, em 2010 

ocorreram 10 óbitos e 900.000 pessoas foram afetadas direta ou indiretamente. A 

espacialização dessas ocorrências relacionadas a movimentos de massa no 

município auxiliará na minimização desses processos colaborando desta forma para 

o gerenciamento territorial e atuando na prevenção dos mesmos junto à população. 
 

E-mail: lcbertolino@uol.com.br 
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LABEM - LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INTEGRADO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ADRIANA DA SILVA FEITOSA 

Estagiário(s):  

Carolina Salviano Bezerra 
 

O LABEM foi idealizado para ser um espaço onde professores e alunos possam 

estruturar, organizar, planejar e desenvolver atividades experimentais, ampliando 

as opções metodológicas e epistemológicas, para que a aprendizagem dos 

conteúdos seja mais criativa e dinâmica, ou seja, mais prazerosa, numa perspectiva 

reflexiva e de articulação dos saberes envolvidos em outros projetos por meio da 

troca de experiências. Um ambiente que possibilite uma aprendizagem significativa 

dos conceitos matemáticos, através de atividades com diferentes abordagens, 

associando-as a contextos e situações reais que coloquem o estudante frente a 

desafios e problemas. Os projetos desenvolvidos nas diversas atividades, como 

monografias, pesquisas, iniciação à docência, monitoria, estágio interno e cursos de 

extensão, não podem ser só apresentados em momentos estanques e depois 

arquivados. É necessária uma divulgação para alunos graduandos e professores da 

rede para que eles possam aplicá-las e por meio das experiências vividas seja 

possível uma reavaliação das atividades desenvolvidas nos projetos para que venha 

a somar na construção desses materiais. Portanto, é essencial que exista uma 

participação de todos os envolvidos no processo educacional, através de uma 

integração do ensino, da pesquisa e da extensão, por meio da divulgação das 

diferentes experiências para que alunos e professores tenham a oportunidade de 

analisá-las. Com esta finalidade, de buscar novos caminhos para a educação, o 

LABEM foi instituído com o objetivo de auxiliar na preparação do profissional da 

educação, apresentando os conteúdos com diferentes formas de abordagens, 

garantindo a associação entre teoria e prática e possibilitando uma reflexão crítica 

de tais intervenções. O LABEM funciona como um espaço tanto para o 

desenvolvimento de disciplinas e projetos ligados à Educação Matemática, como 

também é aberto para visita de Professores da Rede apresentando os materiais e 

projetos existentes e fornecendo um setor de empréstimo de alguns materiais que 

são reavaliados. 
 

E-mail: adriana.feitosa@uol.com.br 
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PROBLEMAS AMBIENTAIS NA LAGOA DE MARICÁ NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRE LUIZ CARVALHO DA SILVA 

Estagiário(s):  

Bruno Cezar Baptista Rodrigues 

Voluntário(s):  

Bruna da Silva Ferreira 

Jerry José Gomes dos Santos 
 

A ocupação no entorno das lagunas costeiras normalmente causa diversos impactos 

provenientes do descarte de poluentes domésticos e industriais, promovendo 

alterações na dinâmica e na qualidade da água, comprometendo o equilíbrio dos 

ecossistemas aquáticos. O sistema lagunar Maricá-Guarapina, localizado no 

município de Maricá (RJ), vem sofrendo nas últimas décadas um intenso processo 

de degradação oriundo da ocupação desordenada de seu entorno. Diante disso, a 

identificação dos tipos de impactos antrópicos e as suas origens são de extrema 

importância para a análise ambiental e geológica dessas lagunas. Estudos dessa 

natureza permitem quantificar o grau de impacto causado pelas atividades 

desenvolvidas ao redor desse ambiente e o papel desempenhado por estas no 

transporte e armazenamento de contaminantes. Portanto, este trabalho teve como 

objetivo inicial identificar os principais problemas ambientais na lagoa de Maricá, 

como ponto de partida para uma análise geoambiental e geológica. Trabalhos de 

campo foram realizados na lagoa de Maricá para a identificação, marcação de 

coordenadas e registro fotográfico dos principais problemas ambientais na área de 

estudo. Foi realizado também um trabalho de campo dentro da lagoa de Maricá, ao 

longo de três dias, com o auxílio de um bote inflável da marca REMAR equipado 

com motor de popa, de propriedade do Laboratório de Morfoscopia Óptica e 

Morfoscopia da FFP-UERJ. Durante o trabalho de campo também foram coletadas 

amostras de sedimentos de fundo da lagoa com uma draga do tipo Van Veen para a 

realização de diversas análises nos sedimentos (em andamento) e medições da 

profundidade na coluna d’água. Posteriormente, serão realizadas analises nos 

sedimentos de fundo da lagoa e na coluna d’água para caracterizar as condições 

geoambientais e sedimentológicas deste ambiente. Dentre os principais problemas 

identificados estão o lançamento de esgoto sem tratamento nas lagunas e o 

acúmulo de lixo em algumas áreas. Esses problemas têm contribuído para a 

mortandade de peixes e compromete a qualidade da água que, constantemente, 

vem apresentado mau cheiro e a concentração de espuma nas margens da lagoa. 
 

E-mail: andrelcsilva@ig.com.br 
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REDEBENTHOS: MONITORANDO COSTÕES ROCHOSOS PARA ESTUDOS DE 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS. COSTÃO DE DOIS RIOS, ILHA 

GRANDE/RJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIS FELIPE SKINNER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Daniele Fernandes Barboza 

Estagiário(s):  

Tess Guterres de Souza Franco 
 

O projeto Redebenthos é um projeto de monitoramento de habitats bentônicos 

diversos ao longo da costa Brasileira a fim de criar uma base de dados para estudos 

de mudanças climáticas. No caso dos costões rochosos, são monitorados a 

temperatura da água e de faixas específicas do mediolitoral e variáveis biológicas 

da comunidade como riqueza, porcentagem de cobertura e distribuição das 

espécies. Desta forma, podemos detectar alterações na estrutura, funcionamento e 

dinâmica deste ecossistema. O local escolhido para o monitoramento foi o costão 

rochoso localizado a leste da Praia de Dois Rios, localizado na Ilha Grande/RJ. A 

primeira amostragem foi realizada em fevereiro de 2014 e foi feita através das 

fotografias tiradas no local. A identificação das espécies e a obtenção da 

porcentagem de cobertura foi dificultada devido a ajustes de foco e luminosidade 

causados pela agitação do mar sobre o costão. Em julho de 2015, além das 

fotografias foi realizada também uma amostragem no campo. O costão foi dividido 

em 5 transects cada um com 4 quadrats, que agora são fixos, abrangendo as faixas 

de Chthamalus, Tetraclita, Jania e Sargassum/Megaballanus. Todas as faixas foram 

medidas, porém com variações devido à inclinação do costão. A faixa total dos 

transects obteve uma média de 4,14m, a faixa de Chthamalus possui em média 

com 1,30m, faixa de Tetraclita com 1,15m, faixa de Jania 0,62cm e finalmente, a 

Faixa de Sargassum/Megaballanus que começou na marcação do transecto, porém 

ultrapassou o limite total demarcado. Foram lidos 30 pontos de cada quadrate e as 

coberturas das espécies em suas respectivas faixas foram as seguintes: 

Chthamalus, 50% de cobertura, Tetraclita, 51%, Jania 92% e 

Sargassum/Megaballanus 33%. A proposta é realizar um acompanhamento dessas 

espécies seguindo o protocolo do RedeBenthos com leituras duas vezes ao ano. 
 

E-mail: lskinner@uerj.br 
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A ESTAÇÃO EXPERIMENTAL CLIMATOLÓGICA UERJ-FFP COMO 

INSTRUMENTO PARA FORMAÇÃO DOCENTE E COMPREENSÃO 

METEOROLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, RJ. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA VALERIA FREIRE ALLEMAO BERTOLINO 

Estagiário(s):  

Mariana Gomes Ferreira 

Voluntário(s):  

Guilherme Pereira Simão 
 

Ao se trabalhar alguns conceitos e os resultados acerca dos estudos climáticos em 

sala de aula de forma expositiva, muitas vezes o aluno não consegue compreender 

aquilo que é ensinado, pois está metodologia não consegue contemplar, 

necessitando assim de uma visualização empírica por parte dos discentes. Outro 

ponto importante a ser explorado, quando estamos formando o nosso olhar 

geográfico sobre a dinâmica da paisagem, é obter informações sobre as 

características climáticas de uma dada região é de suma importância, pois tais 

dados poderá reduzir ou prevenir riscos futuros, principalmente quando tratado de 

regiões como do município de São Gonçalo, que já sofreu e sofre com inundações, 

alagamentos e deslizamentos. Nesse sentido, a Estação Experimental Climatológica 

UERJ-FFP, localizada no campus da Faculdade de Formação de Professores UERJ-

FFP, auxilia tal compreensão. A mensuração ocorre diariamente as 9:00 da manhã 

e os dados obtidos são encaminhados para o Laboratório de Geociência, onde a 

equipe responsável digitaliza e expõe tais informações. Além de abrir o espaço para 

visitações de alunos de outras instituições de ensino, apresentando e explicando a 

utilização dos instrumentos que compõem toda a Estação. Possibilitando também 

aos graduandos do curso de Geografia um contato empírico com o material de 

estudo, entender na prática a medição e a sua importância para a área. Por ser a 

única estação climatológica ativa dentro do município, é de grande valia a 

divulgação para a população a respeito de todo o trabalho e monitoramento 

metrológico que é desenvolvido pela universidade. Através dos dados obtidos, 

pode-se cada vez mais gerar estudos que futuramente poderão vir beneficiar as 

políticas públicas de planejamento e gestão da cidade e prevenção. 
 

E-mail: anabertolino@uol.com.br 
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JOGOS E BRINCADEIRAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Felipe Maia Barbosa 
 

As atividades planejadas no âmbito do projeto são trabalhadas com alunos da rede 

pública. Utilizamos recursos lúdicos, como jogos e adivinhações e fazemos uso de 

novas tecnologias, explorando atividades investigativas com softwares livres. Outro 

recurso bastante empregado é a construção de artefatos de baixo custo, que 

propicia o entendimento de situações geométricas em articulação com conceitos 

algébricos e aritméticos. A ideia é despertar o interesse do estudante, propiciando 

que ele assuma um papel de agente na construção de seu próprio conhecimento. 

Exploramos situações que propiciam o desenvolvimento da habilidade de resolução 

de problemas, cuidando para que os problemas apareçam revestidos de significado 

para os estudantes. Na apresentação, mostraremos jogos e brincadeiras 

relacionados ao raciocínio combinatório que despertam a curiosidade e o espírito 

investigativo do aluno. Além disso, abordaremos problemas interessantes de 

probabilidade que fazem interface com outras áreas de conhecimento e com 

situações do dia a dia, assim como atividades que relacionam problemas de 

contagem com a lógica e a geometria. Apresentaremos a apostila com as atividades 

desenvolvidas no curso de Iniciação à Docência, com estudantes da rede pública, e 

discutiremos os resultados obtidos junto aos alunos. A partir da avaliação, 

apontaremos propostas de superação das dificuldades encontradas, na perspectiva 

de contribuirmos para a democratização do ensino da Matemática. 
 

E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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MATEMÁTICA NA BAIXADA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Domenyca Pereira Silva 

Voluntário(s):  

Larissa de Jesus Santos 
 

Por meio da metodologia de engenharia didática estamos desenvolvendo diversas 

atividades focadas no desenvolvimento do espírito investigativo do aluno. Nos 

cursos oferecidos à comunidade, utilizamos recursos inovadores, como jogos 

criados pelo projeto, atividades lúdicas e propostas usando softwares livres, como o 

Winplot e o Geogebra, despertando a curiosidade do aluno. Consideramos ser 

fundamental para a formação geral um aprendizado crítico, que leve o estudante a 

um papel ativo, raciocinando sobre o que é proposto, evitando-se a repetição 

mecânica de fórmulas ou algoritmos. As atividades buscam enfatizar o sentido do 

que se aprende e apontam para situações em que os novos conhecimentos são 

valiosos. Neste contexto, os estudantes percebem que a Matemática é um 

instrumento para compreender e modificar o mundo. Pesquisamos como 

estabelecer ciclos virtuosos no ensino e aprendizagem de Matemática, fomentando 

novos hábitos e sentimentos em relação à disciplina. Por exemplo, quanto mais se 

gosta do que está fazendo, mais tempo é investido na atividade. Assim, os aspectos 

motivacionais são de suma importância. Outro aspecto a ser ressaltado é que 

quanto mais se ganha experiência em relacionar conhecimentos, mais fácil fica 

fazer estas associações. A ideia é de que a partir de propostas interessantes os 

estudantes se sintam protagonistas de seu aprendizado e sintam prazer em 

desenvolver o hábito do estudo. Na exposição, mostraremos alguns dos jogos 

produzidos pelo projeto, assim como "mágicas" e exemplos de atividades 

envolvendo softwares, comentado os resultados obtidos junto aos alunos. 

Acreditamos que nosso trabalho contribua para a democratização do ensino, 

colaborando para que a universidade cumpra o seu papel social. 
 

E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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MATERIAL DIDÁTICO PARA O CAP/UERJ - CINEMÁTICA, DINÂMICA E 

GRAVITAÇÃO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BRUNO DE PINHO ALHO 

Estagiário(s):  

Lucas de Castro Salles 
 

O Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, além de participar no 

desenvolvimento das capacidades de seu alunos da educação básica, deve 

desenvolver novas metodologias e novos materiais de modo a facilitar a inclusão de 

todo o corpo discente nas atividades de ensino aprendizagem. Nesse sentido, esse 

projeto visa o início da produção de material didático para a disciplina de Física - 

Mecânica, para utilização pelos próprios alunos do CAp - UERJ. Este tipo de 

produção é extremamente relevante visto que o material recebido pelo CAp é 

insuficiente para suprir a necessidade atual dos alunos, além disso o material 

disponível no mercado representa um alto custo. O que, em alguns casos, significa 

a impossibilidade, para os alunos e suas famílias, de adquirir estes materiais. Cabe 

aqui, ainda ressaltar que em muitas vezes os materiais atualmente disponível 

pecam na abordagem física e na conceituação dos fenômenos, o que dificulta ou 

limita a formação do aluno. Nesse trabalho, foi realizado uma proposta inicial de 

material didático baseado em diversos textos da literatura a nível de ensino médio 

e graduação afim de captar a física relevante em cada assunto e tentar transpô-la 

de maneira adequada. No período do projeto foram feitas materiais de Cinemática, 

dinâmica e gravitação. Partes da mecânica presentes em todos os anos que a física 

é apresentada aos alunos do CAp. Em próxima etapa este material será 

apresentado aos professores do CAp/UERJ para discussão e aprimoramento, para 

então ser apresentado aos alunos e avaliado pelos mesmos, desse modo teremos 

um material em constante evolução que se adequará as expectativas dos 

professores e alunos com o passar do tempo. 
 

E-mail: brunoalho@gmail.com 
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ROTEIRO GEOAMBIENTAL PARA A VISITAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MARICÁ (RJ) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRE LUIZ CARVALHO DA SILVA 

Estagiário(s):  

Andrea Viana Macedo 

Bruna da Silva Ferreira 

Voluntário(s):  

Jerry José Gomes dos Santos 
 

Este projeto objetiva a criação de um roteiro geoambiental para visitação na Área 

de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, para melhor 

compreensão das dinâmicas e interações entre natureza e sociedade. Desta forma, 

pretende-se contribuir para a percepção da necessidade de minimizar as 

intervenções antrópicas, que na maioria das vezes compromete o equilíbrio dos 

diversos ecossistemas costeiros. O litoral de Maricá apresenta uma geomorfologia 

marcada pela presença de sistemas barreira-laguna e praias de alta energia. Na 

porção central deste litoral encontra-se localizada a APA de Maricá, que possui uma 

biodiversidade considerável, com cerca de 410 espécies de flora e fauna endêmicas 

e ameaçadas de extinção e sítios arqueológicos. Pretende-se produzir materiais 

didáticos (folders, mapas temáticos e ilustrativos, etc.) para uso em visitas guiadas 

à APA, visando adequar o conteúdo e a linguagem necessária ao entendimento de 

diversos temas (dinâmica costeira, fauna e flora da restinga, pesca artesanal, 

problemas ambientais, poluição por lixo, etc.), tornando-os acessíveis aos alunos 

de ensino fundamental e médio. Foram realizadas atividades de seleção dos 

conteúdos sobre a Restinga de Maricá e dos temas a serem abordados, escolha dos 

locais que irão compor o roteiro geoambiental, marcação de coordenadas e 

mapeamento das áreas com GPS. Logo após a elaboração do roteiro e confecção 

dos materiais didáticos (em fase de construção), será organizada uma ida a campo, 

em caráter experimental, para eventuais ajustes. Incentivar o uso deste ambiente 

para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão e ensino, com a 

atuação conjunta de universidades e escolas, através da implantação de programas 

de educação ambiental por meio de visitas guiadas, é vital para a preservação 

dessa área. 
 

E-mail: andrelcsilva@ig.com.br 
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UTILIZAÇÃO DAS GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA EM SÃO 

GONÇALO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VINICIUS DA SILVA SEABRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Fabiana Lopes Ferreira 

Estagiário(s):  

TAISSA FERREIRA FIGUEIREDO 

Voluntário(s):  

Guilherme Figueiredo e Souza 
 

Cada vez mais o uso de Geotecnologias se introduz no ensino de geografia, na 

medida em que as novas tecnologias são apontadas como importantes ferramentas 

para o processo de ensino. Dentre estas, destaca-se o uso de Imagens de 

Sensoriamento Remoto (SR), que permite a articulação de diversos conteúdos 

disciplinares numa perspectiva multiescalar e integradora. Para que se promova 

uma maior inclusão digital e social é necessário pensar em uma educação voltada 

para aprendizado das geotecnologias, pois criam condições para representações da 

realidade que vão desde a observação multitemática, multiescalar e multitemporal, 

a visão tridimensional. Essa inclusão desenvolve habilidades no individuo, pois o 

torna capaz de realizar leituras do ambiente em que vive de forma dinâmica, 

multiescalar e multitemporal. Portanto, esse trabalho tem como objetivo pesquisar 

conteúdos geográficos que sejam compatíveis com o software do Google Earth 

desenvolvendo pranchas de exercícios para professores e alunos do ensino 

fundamental. Sua elaboração consiste em obter uma proposta multidisciplinar com 

elaboração final de um Guia de Atividades Práticas e Multidisciplinares com uso do 

Google Earth. Para a realização desses exercícios, foram utilizadas imagens de 

satélite do Google Earth no qual foram escolhidos locais que estejam no entorno da 

escola para que os indivíduos tenha maior proximidade do local. A partir disso, é 

feito uma discussão dos diferentes objetos espaciais em visão vertical. Outro 

método consiste da discussão da mesma área espacial em diferentes escalas 

multitemporais e multitemáticas. Podemos concluir que o uso destas tecnologias é 

importante para análise do espaço geográfico. Contudo através da introdução 

destas em sala de aula, são importantes para que se desenvolva de forma dinâmica 

a criticidade e representação do espaço vivido. 
 

E-mail: vinigeobr@yahoo.com.br 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS PARA O CONHECIMENTO DA 

DINÂMICA E EVOLUÇÃO DE AMBIENTES COSTEIROS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRE LUIZ CARVALHO DA SILVA 

Estagiário(s):  

Andrea Viana Macedo 

Voluntário(s):  

Carla do Nascimento Lima 
 

A dinâmica e evolução dos diversos ambientes deposicionais que marcam a 

geomorfologia da costa é complexa e, por vezes, difícil de ser abordada em um 

único semestre. A disciplina Geomorfologia Costeira consiste numa cadeira 

obrigatória do 4° período do curso de Geografia, oferecida regularmente nos turnos 

da manhã e noite. Essa disciplina conta com algumas atividades práticas, tais 

como: identificação e caracterização de amostras de rochas sedimentares e 

sedimentos, aula prática e teórica de topografia e trabalhos de campo. As aulas 

práticas têm possibilitado aos alunos um contato direto com materiais e métodos 

de pesquisa comumente aplicados a estudos costeiros. A aula prática de topografia, 

ministrada nas dependências da UERJ em São Gonçalo, permite que os alunos 

aprendam a realizar levantamento topográfico, aplicando esse conhecimento em 

estudos posteriores. Trabalhos de campo também são realizados semestralmente 

nos litorais de Niterói ou de Maricá e são de grande importância para a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. Durante a 

realização do trabalho de campo os alunos têm a oportunidade de aprofundar os 

conhecimentos acerca da dinâmica e evolução dos diversos ambientes 

geomorfológicos costeiros apresentados a eles no decorrer da disciplina, tais como: 

praias, dunas, barreiras arenosas, lagunas, estuários, entre outros. A integração 

das atividades teóricas e práticas desenvolvidas tem contribuído qualitativamente 

para a formação dos nossos estudantes, o que tem diminuído a retenção destes na 

disciplina. Todas essas atividades são desenvolvidas com a participação direta da 

monitora da disciplina, visando dar suporte ao professor no planejamento e 

execução das tarefas e para auxiliar os alunos no desenvolvimento das atividades 

ao longo do semestre. 
 

E-mail: andrelcsilva@ig.com.br 
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE CLIMATOLOGIA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA VALERIA FREIRE ALLEMAO BERTOLINO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Luiza Félix Marques Kede 

Estagiário(s):  

Roberta Maciel Pacheco Valente 
 

A Climatologia é uma das áreas do conhecimento responsável pelo estudo dos 

fenômenos climáticos que acontecem na atmosfera terrestre, assumindo um papel 

de extrema importância na compreensão das dinâmicas que envolvem essa 

temática. Entender os fatores e os elementos que influenciam e alteram o clima 

sempre foi uma preocupação ao longo do tempo. No entanto, nos últimos anos, as 

pesquisas acerca do comportamento climático mundial tem se tornado uma 

crescente, por conta do aumento na intensidade em que essas alterações estão 

ocorrendo, interferindo, assim diretamente na sociedade devido as suas 

consequências. No curso de Geografia, a Climatologia é uma disciplina obrigatória 

constituída por aulas teóricas e práticas, uma interação necessária que permite a 

visão mais ampla dessa temática. Dentro dessa proposta, se faz necessário um 

auxílio para o docente, que é obtido por meio da monitoria. O monitor é 

responsável por dar suporte ao docente no decorrer da disciplina, principalmente no 

que tange as atividades práticas, que podem ser desenvolvidas tanto em sala de 

aula, quanto nos trabalhos de campo. Como forma de compor a interação teoria-

prática, foram realizadas diversas atividades com os discentes, entre elas uma 

visita a Estação Climatológica localizada no próprio campus da UERJ/FFP, no 

município de São Gonçalo e ao Forte do Leme localizado na cidade do Rio de 

Janeiro. Além de contribuir com as atividades práticas, a monitoria confere também 

apoio para os discentes acerca dos conteúdos trabalhados nas aulas teóricas. Outra 

importância assumida pela monitoria corresponde ao próprio monitor, que por 

intermédio das atividades desenvolvidas consegue se aprofundar na área de 

interesse, além de obter o amadurecimento nas atividades pedagógicas. 
 

E-mail: anabertolino@uol.com.br 
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE CAMPO DE GEOLOGIA PARA O 

APRIMORAMENTO DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ CARLOS BERTOLINO 

Estagiário(s):  

Leandro de Souza Ribeiro 
 

Dentro da geografia o espaço é compreendido como um dos conceitos chaves, 

estando, a compreensão do mesmo, intrínseca na formação do geógrafo. A ciência 

geológica estuda, por sua vez, de forma geral, características da Terra, como suas 

estruturas, o material que a compõe, assim como busca compreender a sua 

evolução ao longo do tempo geológico. Destacam-se como objetos de estudo: o 

continente, as rochas, a formação dos solos, dentre outros. Alguns processos 

destacam-se, exemplos são as atividades vulcânicas, tectonismo e a erosão, essa 

última ocorrendo em ambientes variados, por exemplo, na porção continental em 

encostas e na porção costeira em praias. A realização do trabalho de campo busca 

proporcionar aos alunos do curso de Licenciatura Plena em Geografia uma melhor 

aproximação com os conteúdos trabalhados em sala de aula e um primeiro contato 

com atividades realizadas no Laboratório de Geografia do DGEO-FFP (LABGEO). 

Esse processo de sair da universidade, ir a campo em equipe com um profissional 

especialista na área e o primeiro contato com a tentativa do olhar geográfico sobre 

a paisagem é de extrema importância para alunos que estão ingressando na 

graduação. O campo é realizado nas praias da região oceânica do município de 

Niterói, localizado na porção leste da Baia de Guanabara, onde é feita a coleta de 

amostras de rochas e solos. Durante o campo os alunos têm a oportunidade de 

utilizar mapas geológicos, bússola e GPS, que facilitam na localização e 

reconhecimento do Espaço Geográfico. Com isso corrobora-se que o trabalho de 

campo é fundamental na aproximação do objeto de estudo, o que facilita a 

assimilação dos conteúdos trabalhados durante o período letivo. 
 

E-mail: lcbertolino@uol.com.br 
  



112 

  

 
ATIVIDADES DE CAMPO E ANÁLISES FISICO-QUIMICAS EM USO NA 

FORMAÇÃO CRÍTICA DO DOCENTE. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA VALERIA FREIRE ALLEMAO BERTOLINO 

Estagiário(s):  

Caroline Penha Santos 
 

Compreende-se sistema solo como corpo dinâmico e em recorrente processo de 

formação na superfície terrestre, a partir de fatores como o clima e organismo 

atuando sobre determinados materiais de origem inseridos em um relevo, através 

do tempo. A disciplina Pedologia tem como objetivo desenvolver o tema paisagem 

dentro e fora da sala de aula. A geografia é a ciência que estuda a natureza em 

interação com o homem e o meio que se está inserido; desta forma a disciplina de 

pedologia na formação do geógrafo e professor de geografia se faz indispensável, 

pois trabalha o conceito de paisagem, indissociável à formação do profissional. 

Discute-se paisagem em aulas teóricas, práticas e trabalhos de campos durante o 

semestre. As aulas práticas são realizadas a partir de uma primeira visita ao 

campo, momento em que a dinâmica da paisagem é apresentada a turma 

visualmente, e indagada sobre a importância de se discuti-la e compreendê-la. 

Ainda em campo, é realizada uma análise expedita – usando os sentidos como tato, 

visão, audição e olfato – e o material (solo) é coletado em amostras deformadas e 

indeformadas para que, em conjunto e de maneira didática sejam realizadas em 

aulas práticas suas análises laboratoriais. As aulas são realizadas de acordo com o 

método da EMBRAPA (1997) e (1999), a fim de realizar análises físico-químicas do 

solo, como granulometria, acidez (pH), carbono orgânico e matéria orgânica, 

densidade de partículas e porosidade. Tais análises laboratoriais possibilitam a 

compreensão de determinado sistema solo, assim como sua possível aplicabilidade 

em determinada região. As aulas acontecem nesta dinâmica prática e teórica 

durante todo o período, sendo auxiliada com aulas de monitoria sobre o tema. Ao 

final do período, os grupos de análises laboratoriais organizam um trabalho 

acadêmico com seus resultados e conclusões acerca daquele solo inicialmente 

coletado. Os alunos avaliam a melhor aplicabilidade deste solo, observando suas 

potencialidades e limitações. Tais avaliações levam a um entendimento empírico 

sobre as problemáticas enfrentadas pela população daquela região em que fora 

coletado o solo, além de poderem compreender melhor os processos pedogenéticos 

atuantes em determinada localidade. Assim, o conteúdo ministrado em sala de aula 

com aulas teóricas e práticas se torna utilizado não somente no ambiente 

acadêmico, mas na vida social, na formação docente e cidadã de cada indivíduo. 
 

E-mail: anabertolino@uol.com.br 
  



113 

  

 
DISPERSÃO DAS ABELHAS AFRICANIZADAS NAS AMÉRICAS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSA MARIA GARCIA MARQUEZ 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andréa Zander Vaiano 

Estagiário(s):  

Gustavo Henrique de Souza 

Voluntário(s):  

Hudson Lopes Moreira 
 

As abelhas, além de serem importantes no equilíbrio ecológico, são excelentes 

arquitetas, e é impressionante a engenhosidade e a precisão geométrica na 

construção dos alvéolos, local onde depositam suas larvas e o mel produzido. O 

objetivo deste trabalho é utilizar um modelo matemático que descreva o fenômeno 

de dispersão das abelhas africanizadas (Apis mellifera adansonii) nas Américas, 

iniciado em 1957, na cidade de Rio Claro em São Paulo, onde vinte e seis colônias 

de abelhas africanas (Apis mellífera scutellata) foram liberadas acidentalmente. 

Como consequência, as rainhas se espalharam e cruzaram com as abelhas 

europeias existentes na região (Apis mellifera mellifera, correspondente a alemã 

preta, e Apis mellifera ligustica, natural de Itália), formando o que hoje se conhece 

por abelha africanizada. A partir de então, as abelhas se espalharam por todo o 

continente, chegando em 2002 no norte argentina, no Texas, Arizona, Novo México, 

Flórida e Califórnia do Sul. Surgiram as chamadas abelhas africanizadas. Essas 

abelhas são de pequeno porte, agressivas e migratórias, porém mais resistentes a 

pragas e a doenças, mais produtivas. Estas abelhas se espalharam com uma 

espantosa velocidade de 300-500 km por ano, atingindo altas densidades após 

colonizar uma nova área, causando um impacto negativo. Usaremos como modelo 

a equação de reação-difusão, que é uma equação diferencial não linear (mais 

conhecida como equação de Fisher-Kolmogorov), analisaremos as soluções do tipo 

onda viajante e simularemos o processo de dispersão das abelhas africanizadas. 

Através do desenvolvimento do presente estudo, evidenciamos a dependência e a 

relação existente entre a Matemática e outras Ciências. 
 

E-mail: rosagmarquez@yahoo.com.br 
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IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO DE MAPA TÁTIL NA FORMAÇÃO DOS 

DOCENTES 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VINICIUS DA SILVA SEABRA 

Estagiário(s):  

Leilane Rodrigues Pontes 
 

Na sociedade contemporânea, a inclusão se faz presente cada vez mais em nosso 

meio. A presença de alunos portadores de necessidades especiais nas escolas está 

presente na lei de n° 9394/96 e ainda a Lei de n° 7.853/1989, diz que nenhuma 

criança deve ser rejeitada na escola seja por qualquer tipo de deficiência que esta 

possua, tanto para escolas do âmbito público quanto privado e em todos os níveis 

de ensino. O Censo Escolar de 2005, há 195.370 alunos portadores de 

necessidades especiais, que estão matriculados em 30. 765 escolas regulares da 

rede pública e privada. O número de escolas inclusas vem aumentando ao longo 

dos anos e vem fazendo parte do cotidiano dos professores com maior intensidade. 

A Inclusão de alunos com deficiências requer um preparo das escolas, dos alunos e 

dos docentes também. Nós como futuros professores de geografia devemos 

desenvolver métodos que auxilie no processo ensino-aprendizagem de todos os 

alunos. Sendo assim, a Cartografia Temática está inclusa na busca de fornecer 

materiais e preparar os futuros docentes para que possam ensinar para todos. Foi 

solicitado como trabalho final da disciplina, que os discentes desenvolvessem um 

mapa tátil para alunos cegos e de baixa visão, contendo texturas distintas e cores 

vivas. Essa atividade faz com que os futuros professores, reflitam sobre a inclusão, 

cheguem nas escolas preparados para dar aula seja para quem for. Além disso, o 

mapa tátil é um recurso didático que deve ser usando em sala para todos os alunos 

e não apenas para os alunos que possuem dificuldades, fazendo com que todos os 

alunos interajam, desenvolvendo a solidariedade e paciência entre si 
 

E-mail: vinigeobr@yahoo.com.br 
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MONITORIA EM HIDROLOGIA NO DGEO-FFP 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

OTAVIO MIGUEZ DA ROCHA LEAO 

Estagiário(s):  

Cinthia Soares Mariano 
 

Durante o semestre foram realizadas atividades para o melhor aproveitamento e 

desenvolvimento da disciplina. Como primeira tarefa, há uma reunião com o 

professor para reflexão e atualização das referências bibliográficas como também a 

elaboração do plano de aulas e as definições das datas para o trabalho de campo. 

Após essas atividades iniciais, damos continuidade em reuniões para elaboração de 

exercícios semanais teóricos e práticos. Nas atividades teóricas são questões para 

fixação dos conceitos vistos em sala. Nas atividades práticas realizamos visitas à 

nossa estação de monitoramento climático e hidrológico, delimitamos bacias 

hidrográficas, análise, obtenção e manuseio de dados da precipitação e extração de 

índices morfométricos em cartas topográficas, por exemplo, são atividades feitas 

em nossas aulas práticas. O trabalho de campo, além dos conteúdos inerentes à 

própria Hidrologia, possibilita aos alunos compreender a relação desta com a 

Geomorfologia, Geologia, Biogeografia, Pedologia e Climatologia inserida na 

perspectiva sistêmica. A principal metodologia é a identificação da dinâmica dos 

diferentes tipos de bacias e suas consequências socioambientais. Isso se dá através 

da observação dos diferentes usos do solo e dos diversos atores e gestores sociais 

que, muitas vezes de forma conflitante, produzem esses espaços.Além de todas as 

atividades citadas, são combinados horários com as turmas para plantão de dúvidas 

caso necessitem. Como monitora da disciplina, além, de mais conhecimento 

cientifico agregado devido às aulas práticas e teóricas, grandes atribuições pessoais 

e profissionais fizeram parte desse período. Contribuições como organização, 

planejamento, habilidades para resolução de possíveis problemas, análise de 

questões burocráticas e a possibilidade de atuação como professora foram grandes 

aprendizados profissionais que essa experiência me proporcionou. 
 

E-mail: orochaleao@hotmail.com 
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O USO DO SENSORIAMENTO REMOTO PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL 

DIDATICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VINICIUS DA SILVA SEABRA 

Estagiário(s):  

Diego Ramos Inácio 

Voluntário(s):  

Nadhine Hentzy Stellet da Silva 
 

O uso da tecnologia tem avançado muito dos últimos séculos até os tempos atuais, 

não obstante, os produtos criados desde então, tem sido motivos de muitas 

discussões que levam a defini-los como saudáveis ou não dentro de um ambiente 

escolar. O presente trabalho teve a finalidade de discutir se a geotecnologia do 

Sensoriamento Remoto pode ajudar na problematização de temas geográficos com 

os alunos de uma turma do 6º ano do ensino fundamental que tem previsto pelo 

Currículo Mínimo do Estado, no curso de Geografia, a discussão em seu conteúdo o 

uso e mapas e a Cartografia. Os produtos de sensoriamento remoto, sobretudo as 

imagens de satélite, se configuram como os recursos geotecnológicos com maior 

potencial para o ensino de geografia, já que podem ser utilizados como novas 

alternativas de representações da superfície terrestre. O uso destes recursos vem 

sendo cada vez mais impulsionado pelo desenvolvimento de um número cada vez 

maior de softwares e aplicativos voltados para cartografia e geoprocessamento, 

sendo muitas vezes disponibilizados gratuitamente na rede mundial de 

computadores. Estas ferramentas oferecem ao usuário a oportunidade de criar as 

suas próprias representações espaciais, atendendo a diferentes temáticas e escalas 

de análise. O estudo de caso foi realizado em uma turma de 6º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública do estado no município de São Gonçalo, na 

Escola Estadual Capitão Belarmino de Mattos. A proposta deste trabalho é de 

mediar a construção de representações cartográficas com alunos do 6º ano do 

ensino fundamental, fazendo uso do Google Earth e Quantum GIS, ambos 

softwares gratuitos. 
 

E-mail: vinigeobr@yahoo.com.br 
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O USO DE SOFTWARES LIVRES NO ENSINO DE ÁLGEBRA LINEAR 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Larissa de Jesus Santos 
 

As atividades de monitoria têm sido de grande importância para estimular os 

estudantes no aprendizado de Álgebra Linear. Através das aulas com a monitora, os 

alunos encontram uma oportunidade a mais para tirar as dúvidas dos exercícios, e 

um espaço para atividades com o uso de softwares livres, que ajudam na 

visualização de algumas questões e na abordagem de problemas curiosos. As novas 

tecnologias apresentam uma linguagem mais próxima a do aluno e proporcionam 

um ambiente interativo, no qual, além dos problemas propostos, os estudantes têm 

a oportunidade de investigar questões que eles mesmo formulem. O uso dos 

softwares, em algumas situações, propicia uma visão geral de um problema ou 

assunto. Ás vezes, faz-se necessário complementar a abordagem com outros 

instrumentos, mas os alunos encontram-se mais motivados, por visualizarem o 

sentido do que está sendo trabalhado. Nesta apresentação, ilustraremos como 

atividades com o software livre Geogebra podem ajudar na interpretação 

geométrica de transformações lineares como homotetias, rotações, projeções e 

reflexões. O software permite também a investigação de propriedades envolvendo 

operações com matrizes e teoremas da disciplina, despertando no estudante a 

curiosidade e o espírito investigativo. Além disso, utilizaremos o software livre 

Wxmaxima para abordar aplicações de Álgebra Linear, como por exemplo, a 

tecnologia utilizada nas buscar realizadas no Google. Avaliamos que o trabalho 

desenvolvido nas aulas de monitoria venha estimulando os alunos a assumirem um 

papel ativo no aprendizado, propiciando a redução dos índices de reprovação e 

evasão na disciplina. 
 

E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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TRANSFORMAÇÕES NO GRÁFICO DE FUNÇÕES 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Análise 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA ZANDER VAIANO 

Estagiário(s):  

Priscila Machado 
 

Em Matemática, a ideia de função vai além da compreensão dos fenômenos a que 

se aplica. Através das funções podem ser resolvidos problemas abstratos em um 

mundo muito próprio da Matemática. Este pôster apresenta como objetivo a 

divulgação de um método de construção de gráficos provenientes de funções 

básicas, sem que haja a necessidade de montar uma tabela constituída por pares 

ordenados, processo trazido pelos estudantes de Matemática Básica do curso de 

licenciatura do curso de Matemática da Faculdade e Formação de Professores da 

UERJ e que, muitas vezes, induz ao erro. Para a exploração das transformadas 

gráficas, tais como, translação e reflexão horizontais e verticais, compressão e 

alongamento, foi utilizado como recurso o software gratuito Geogebra, que 

possibilita a criação de gráficos com bastante simplicidade e melhora a visualização 

dessas modificações, podendo ainda haver comparações com o gráfico da função 

original. Além do mais, os softwares tornam as aulas mais dinâmicas. Nesse 

contexto, os alunos se identificam, deixando de ser somente ouvintes para se 

tornarem agentes ativos do seu próprio conhecimento, trabalhando em seu ritmo e, 

consequentemente, despertando um interesse maior pela aula. Neste sentido, o 

professor tem um papel fundamental na educação: o de conduzir as atividades de 

modo a enriquecer o raciocínio do aluno, levando-o à organização e à generalização 

de ideias. Um aprimoramento da interpretação desse assunto permite um olhar 

mais confiante do discente. 
 

E-mail: andreazanderv@yahoo.com.br 
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CRIANDO SÓLIDOS GEOMÉTRICOS NUM CUBO GIGANTE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PRISCILA CARDOSO PETITO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alvaro Domingues Soares 

Andréa Zander Vaiano 

Estagiário(s):  

Fabiana Souza Batista 
 

Este trabalho destina-se a divulgar uma das atividades desenvolvidas pelo PIBID 

UERJ, subprojeto de Matemática da Faculdade de Formação de Professores com os 

alunos do Ensino Médio do CIEP 449 – Governador Leonel de Moura Brizola Brasil-

França, situado em Niterói. A atividade mencionada objetivou contribuir para a 

percepção espacial dos sólidos geométricos,construindo-os e visualizando-os 

através de seus componentes: vértices, arestas e faces. Um cubo apresentando 

volume igual a dois metros cúbicos, criado com cano de PVC e com pequenos 

ganchos metálicos distribuídos estrategicamente nesta estrutura,serviu de base 

para as ações que foram realizadas. A atividade teve início com a observação em 

slides do sólido-desafio a ser criado dentro deste cubo gigante. Os sólidos 

propostos foram os seguintes: pirâmide de base triangular, pirâmide de base 

quadrada, paralelepípedo, octaedro e prisma hexagonal. Dando prosseguimento, já 

no interior do cubo,os alunos foram convidados a formar as arestas do sólido 

escolhido com elásticos, prendendo-os nos ganchos que representam seus vértices. 

Finalmente, foram utilizados cortes de tecido TNT (tecido não tecido)tendo como 

finalidade a representação das faces do sólido que foram formadas pelos elásticos. 

Cada pedaço de TNT foi preso amarrando suas pontas nos ganchos-vértices, 

utilizando uma cor diferente de tecido para cada sólido geométrico. Com a 

colocação de todas as faces,os alunos ficaram diante do sólido escolhido nos slides, 

no entanto, representado em escala maior. 
 

E-mail: ppetito@uerj.br 
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O JOGO DO PERFIL E A ESTATÍSTICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PRISCILA CARDOSO PETITO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andréa Zander Vaiano 

Ighor Opiliar Mendes Rimes 

Estagiário(s):  

Ana Joyce Costa da Rosa 

Luana Cristina da Silva 

Natalia Antunes da Silva 

Rebeca Lopes Ferran 

Thayná Ferreira de Araujo 

Thayná Leal Mariano 
 

Este pôster visa divulgar uma das atividades desenvolvidas pelo Subprojeto de 

Matemática da Faculdade de Formação de Professores da UERJ nas turmas de 

terceiro ano do Ensino Médio do Instituto de Educação Clélia Nanci, situado em São 

Gonçalo. As ações realizadas no desenvolvimento dessa atividade tiveram como 

finalidade reforçar os conceitos da Teoria das Probabilidades, tais como evento, 

espaço amostral, probabilidade do complementar e probabilidade condicionada, e 

aprimorar a interpretação e a análise do texto e de dados estatísticos. Inicialmente 

foram apresentados à turma uma tabela de disciplinas e um diagrama contendo 

duas grandes áreas do conhecimento: exatas e humanas. A partir do material 

exposto, foram feitas perguntas relacionadas a conceitos de estatística, incluindo as 

relacionadas à união e à interseção de eventos. As respostas obtidas foram 

analisadas e discutidas com os alunos, dando margem a generalizações e reflexões. 

Em seguida os bolsistas do PIBID, supervisionados pelo professor da escola, 

mostraram fichas com perfis fictícios diversificados de homens e mulheres, que 

remetem a personalidades conhecidas popularmente. Utilizando tais fichas foi 

apresentado o Jogo do Perfil que, através de questionamentos, incentiva o cálculo 

de probabilidades de ocorrência de diversos eventos, condicionados ou não. Essas 

ações estimularam os alunos da escola a recriar o jogo proposto, a inventar jogos 

similares e a utilizar a estatística como uma ferramenta natural no desenvolvimento 

das estratégias de jogo. 
 

E-mail: ppetito@uerj.br 
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SUBPROJETO PIBID CAP-UERJ DE MATEMÁTICA NO INSTITUTO SUPERIOR 

DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ILYDIO PEREIRA DE SA - CAP 

Supervisor(es) Participante(s):  

Thiago Salvador Pacheco 

Estagiário(s):  

Flávia Streva Nunes 

Guilherme Polillo Filho 

Maria Fernanda Gonçalves Alves 

Nívea Cristina Lima da Cruz 

Thayane da Silva Nascimento Bittencourt 

Thiago Ribeiro de Souza 
 

INTRODUÇÃO: Com a necessidade de mudança da Escola Parceira, o subprojeto 

CAp/UERJ de Matemática migrou para o Instituto Superior de Educação do Rio de 

Janeiro (ISERJ). A primeira ação do Subprojeto na nova escola foi a criação de um 

Laboratório de Matemática, que foi denominado "Espaço de Matemática Malba 

Tahan". O importante educador/matemático/professor/escritor, Julio César de Melo 

e Souza, que usava o pseudônimo de "Malba Tahan" foi professor dessa renomada 

Instituição de Ensino e, por conta disso, o laboratório de Matemática do ISERJ foi 

batizado em sua homenagem. Esse espaço criado, numa perspectiva lúdica, visa 

servir de apoio aos alunos e professores da escola parceira, procurando auxiliar no 

processo de ensino de Matemática para o Ensino Fundamental. ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS: Para a inauguração do espaço, desenvolvemos um evento lúdico 

de Matemática, que foi o "Circo da Matemágica". Nesse evento, os bolsistas 

realizaram diversas atividades com os alunos do sexto ano do ensino fundamental, 

procurando provocar a curiosidade dos discentes para diversos fatos interessantes 

da Matemática que, com aparência de "mágicas", nada mais eram do que aplicação 

de propriedades e conceitos da Matemática Básica. Como segundo momento nessa 

escola, os bolsistas, mediados pelo professor supervisor da escola parceira, 

visitaram as turmas que participaram da inauguração, elucidando e justificando 

matematicamente cada uma das atividades que foram apresentadas no evento. No 

ISERJ, o subprojeto desenvolve também outras ações para alunos do Ensino 

Fundamental: O Clube de Xadrez, com a bolsista Flavia Streva Nunes, a oficina de 

desafios matemáticos, com o bolsista Guilherme Polillo Filho, que visa apoiar os 

alunos participantes das Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP e 

o desenvolvimento e aplicação de materiais pedagógicos lúdicos para o 

atendimento de todas as turmas da Escola, de acordo com a necessidade e 

encaminhamento dos professores regentes de Matemática. RESULTADOS 

ALCANÇADOS: Como houve a mudança da escola parceira há pouco tempo, o 

projeto ainda é novo no ISERJ, mas os comentários de alunos, professores e 

gestores da Escola indicam que todos estão gostando muito do projeto e, 

gradativamente, todas as turmas do Ensino Fundamental, de alguma forma, 

estarão participando das ações do Subprojeto CAP/UERJ de Matemática no ISERJ. 
 

E-mail: ilydio@gmail.com 
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AN�ALISE DO CONTROLE DA POPULA�ÇÃO DE COCHONILHAS VIA 

MODELO PREDADOR-PRESA DE LOTKA-VOLTERRA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSA MARIA GARCIA MARQUEZ 

Supervisor(es) Participante(s):  

Jeanne Denise Bezerra de Barros 

Estagiário(s):  

Francisco Peixoto Gigante 
 

O objetivo principal neste trabalho é apresentar um modelo clássico de dinâmica 

populacional de competição entre duas espécies distintas, a cochonilha carmim e a 

palma forrageira, de modo a ajudar a prever se é possível haver coexistência ou 

qual das espécies irá predominar em uma determinada região limitada, qual será 

extinta e ainda quais são as condições para que as espécies coexistam nessa região 

limitada, em um intervalo de tempo finito. Para isto, será utilizado o modelo de 

Lotka-Volterra, que será analisado qualitativamente de forma que se possa estimar 

a quantidade de cada espécie que pode conviver, tal que forma que seja 

estabelecido o equilíbrio e sem gerar danos a outras plantações. Serão realizadas 

algumas simulações numéricas. Foi realizada uma abordagem dos principais 

modelos matemáticos da dinâmica populacional, tomando como base a teoria de 

estabilidade de sistemas de equações diferenciais autônomas de Lotka-Volterra, 

cujo objetivo principal é o estudo qualitativo do modelo de dinâmica populacional, 

no caso de competição entre duas espécies. A cochonilha carmim (Dactylopius 

coccus), que é um inseto sugador, originário do México, e se alimenta da seiva das 

plantas, em especial da palma forrageira. As cochonilhas podem causar prejuízos 

econômicos na agricultura, como podem ser muito rentáveis, uma vez que o ácido 

carmínico é utilizado pela indústria alimentícia e de cosméticos. Inicialmente 

abordamos o problema predador-presa, onde a população das cochonilhas é a 

predadora, e a palma, a presa. Foi determinada uma taxa de crescimento ou 

decrescimento populacional das cochonilhas em determinado tempo, considerando 

a área que ocupam e sua reprodução. Posteriormente, foram feitas algumas 

simulações numéricas do modelo de Lotka-Volterra considerando um predador 

natural da cochonilha, como sendo uma solução para manter o equilíbrio ecológico 

na região. 
 

E-mail: rosagmarquez@yahoo.com.br 
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INVENTÁRIO DE FORAMINÍFEROS ASSOCIADOS A PLACAS DE 

BIOINCRUSTAÇÃO NA PONTA LESTE (ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIS FELIPE SKINNER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Daniele Fernandes Barboza 

Estagiário(s):  

Vinicius Gomes de Araujo Silva 
 

Foraminífera é um filo eucarionte unicelular, encontrado em todos os ambientes 

pelágicos ou bentônicos marinhos. Geralmente possuem uma testa calcária que é 

uma característica taxonômica importante para o grupo. É um grupo presente em 

todos os ambientes marinhos, com as espécies relativamente bem conhecidas, 

possuem curto ciclo reprodutivo e também, uma testa (carapaça) resistente. A 

distribuição e abundancia dos foraminíferos dependem de fatores ambientais 

específicos como: temperatura, salinidade, profundidade da coluna d’água, caráter 

do fundo e outros. Devido a esta dependência e por possuírem ciclo de vida curto e 

organização unicelular, foraminíferos são excelentes bioindicadores de condições 

ambientais, sendo utilizados para monitoramento de qualidade ambiental. Apesar 

destas características, foraminíferos associados à bioincrustação são pouco 

conhecidos. Os objetivos deste trabalho são de realizar um estudo detalhado de 

Foraminífera associados à placas de bioincrustação em desenvolvimento (sucessão) 

correlacionando a composição específica destas duas comunidades. Para isto, foram 

confeccionadas estruturas onde placas de polietileno (21 x 13 cm) foram colocadas 

no interior de caixas plásticas. Estas estruturas foram imersas a 1m da superfície 

por meio de bóias e, mensalmente, são lavadas com água do mar para o 

desprendimento dos foraminíferos e sua coleta por meio de redes com 60m de 

malha. Em seguida, as amostras foram coradas com Rosa de Bengala (para 

identificação dos indivíduos vivos). No laboratório, utilizando-se um microscópio 

estereoscópico, foi realizada a separação e identificação morfológica dos indivíduos 

e, posteriormente, as amostras serão enviadas a um especialista para confirmação 

taxonômica. 
 

E-mail: lskinner@uerj.br 
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MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA LINUX NO LABORATÓRIO DE 

COMPUTAÇÃO AVANÇADA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, FÍSICA E 

COMPUTAÇÃO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Matemática 

da Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GERMANO AMARAL MONERAT 

Estagiário(s):  

Igor Fontanezi Maia 
 

Em 2013 o Laboratório de Computação Avançada (LCA), do Departamento de 

Matemática, Física e Computação da Faculdade de Tecnologia teve uma sala de 

Computação concluída com a instalação de uma lousa eletrônica. Este laboratório 

têm como objetivos permitir o acesso do corpo discente no desenvolvimento de 

atividades didáticas, permitindo uma complementação do desenvolvimento 

acadêmico destes e, dar suporte a diversas disciplinas de graduação do curso de 

Engenharia de Produção tais como: Introdução ao Processamento de Dados 

(FAT01-07948/1), Cálculo Numérico IV (FAT01-07942/1), Computação Aplicada à 

Engenharia (FAT01-07950) e Simulação (FAT02-07908). Além dessas disciplinas 

que na atual ementa prevê o uso de práticas laboratoriais, há outras disciplinas que 

o uso dos laboratórios de computação servem para dinamizar o aprendizado do 

discente de graduação. São elas: Cálculo Diferencial e Integral I (FAT01-07939/1), 

Cálculo Diferencial e Integral II (FAT01-07940/1), Cálculo Diferencial e Integral III 

(FAT01-07941/1), Álgebra Linear III (FAT01-07936/1), Cálculo das Variações 

Aplicado à Mecânica (FAT01-10928/1) e Teoria de Sistemas Dinâmicos (FAT01-

10928/1). A sala de Computação possui 11 máquinas e ainda um pequeno servidor 

construído com duas máquinas CORE2 DUO para gerenciar a rede internas das 

salas mencionadas. O sistema operacional utilizado será o UBUNTU 13.04, uma 

plataforma LINUX com versão para máquinas com 32 e 64 bits. O sistema UBUNTU 

apresenta inúmeras vantagens, uma delas é o fato da plataforma ser gratuita, não 

necessitando de gastos na aquisição do software. Outra vantagem é o grande 

número de aplicativos (também gratuito) que são encontrados disponíveis para uso 

nesta plataforma. Por exemplo, o pacote OPENOFFICE , dispõem de um editor de 

texto semelhante ao editor WINWORD, utilizado pela maioria de usuários do 

sistema WINDOWS e compatível com o mesmo. O mesmo pacote traz outros 

aplicativos, planilhas eletrônicas semelhantes ao EXCEL, cujo uso é necessário em 

algumas disciplinas tais como Computação Aplicada à Engenharia. Outros 

programas gratuitos podem ser instalados nesta plataforma tais como MAXIMA 

(pacote para Computação Simbólica) e o OCTAVE (pacote para computação 

numérica), ambos inteiramente gratuitos. Apesar das inúmeras vantagens do uso 

desta plataforma, o número de usuários familiarizados com estas e preparados para 

usufruir dos benefícios são pequenos. 
 

E-mail: germanomonerat@gmail.com 
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ANÁLISE DE CARBONO ORGÂNICO E NITROGÊNIO TOTAL EM PERFIL 

SEDIMENTAR DO MANGUEZAL DE ITACURUÇÁ, BAÍA DE SEPETIBA, RJ. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CASSIA DE OLIVEIRA FARIAS 
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O estudo propõe levantar informações sobre a importância da matéria orgânica dos 

manguezais nos sistemas costeiros no sequestro e estoque de carbono para os 

sedimentos em um passado recente. Os resultados obtidos neste estudo visam 

auxiliar na modelagem de sequestro e estoque de carbono no manguezal e seus 

sistemas costeiros adjacentes. Assim, quantificando além da retenção dentro do 

manguezal, a contribuição do carbono produzido nos manguezais e aprisionado nos 

sistemas costeiros adjacentes, detalhando assim uma importante parte do ciclo 

global deste elemento. A amostragem do testemunho de sedimento para a 

determinação de carbono orgânico (Corg) e nitrogênio total (NT) foi realizada na 

zona da franja no manguezal da Ilha de Itacuruçá. A profundidade do testemunho 

coletado foi de aproximadamente 60 cm. As camadas foram seccionadas de 2 em 2 

cm até os primeiros 20 cm e posteriormente de 5 em 5 cm até o final do 

testemunho. As amostras foram armazenadas em caixas de alumínio 

descontaminadas e congeladas até o início das análises. A seguir foram secas em 

estufa à baixa temperatura (60 °C) e maceradas. Para a análise de carbono 

orgânico e nitrogênio total, as amostras foram descarbonatadas através da 

acidificação. Em seguida, foram pesadas cerca de 5 mg do sedimento seco e 

descarbonatado em cápsulas de estanho e introduzidas no analisador elementar 

CHNS Thermo, modelo Flash 2000 pelo método de combustão a seco. Geralmente 

há uma tendência de diminuição nos valores de Corg com o aumento da 

profundidade devido a processos naturais de degradação da matéria orgânica. Os 

perfis de Cor g e NT apresentaram um mesmo padrão em relação à profundidade, 

oscilando nos valores das concentrações. Ambos os perfis apresentam um 

acréscimo nas concentrações nos primeiros 10 cm de profundidade. Porém, na 

camada de 55 cm de profundidade houve um grande aumento dos teores de Corg e 

NT em relação às demais camadas, que pode ter sido ocasionado causado por 

bioturbação do sedimento e/ou preservação da matéria orgânica. Nas camadas 

mais profundas, de 55 cm a 65 cm os valores voltam a diminuir. Geralmente há 

uma tendência de diminuição nos valores de Corg com o aumento da profundidade 

devido a processos naturais de degradação da matéria orgânica. Ao longo de todo o 

perfil sedimentar a razão molar C:N apresentou resultados próximos a 20, 

indicando que a matéria orgânica ali presente é predominantemente de origem 

terrestre. 
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Ao longo dos anos, diversas propostas foram feitas com o intuito de sistematizar 

metodologias aplicadas à avaliação da erosão dos solos: algumas mediante a 

implantação de parcelas controle de erosão em campo; ensaios de desagregação 

(Volk, 1937); ensaios de dispersividade (Emerson, 1967); ensaio de Inderbitzen; 

Pinhole Test (Sherard et al, 1976) etc. Em outros casos, avaliações da erodibilidade 

foram efetuadas por meio de correlações entre características dos solos, uma vez 

que essas são expressões de seus atributos mineralógicos, químicos, morfológicos e 

físicos, dentro de uma interação bastante complexa (Araújo e Guerra, 2008). O 

presente trabalho tem como objetivo espacializar processos erosivos atuantes e 

avaliar a erodibilidade dos sedimentos terciários pertencentes à Formação Macacu, 

expostos em uma área de empréstimo situada no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro Galeão-Tom Jobim. Visando alcançar os objetivos estipulados neste 

trabalho, a metodologia de pesquisa foi subdividida em quatro etapas: 

espacialização das formas erosivas; coleta de amostras das diferentes camadas; 

caracterização geotécnica das litofácies presentes; ensaios de dispersividade 

(crumb test) e de desagregação, estes últimos específicos para avaliação da 

erodibilidade. Através da espacialização das formas erosivas presentes na Área Z, 

correlacionadas com seus respectivos processos geradores, se tornou evidente o 

avançado grau de degradação da área de estudos. Os resultados contrariam alguns 

dados da literatura que apontam maior erodibilidade em sedimentos arenosos do 

Grupo Barreiras. Similarmente, através dos Limites de Atterberg, algumas litofácies 

se mostraram mais suscetíveis à erosão, embora todas se enquadrassem como 

pouco suscetíveis de acordo com as informações presentes na literatura. Em 

conjunto, os ensaios de desagregação reproduziram de maneira muito interessante 

o comportamento observado em campo destes materiais, tendo sido observada 

forte desagregação, nos ensaios, das litofácies mais erodidas em campo, e 

desagregação menos intensa das litofácies onde se observou menor erosão em 

campo. Frente à heterogeneidade dos resultados, fica patente a complexidade da 

determinação da erodibilidade dos materiais, se fazendo necessário o conhecimento 

minucioso acerca das propriedades geotécnicas dos materiais estudados. 
 

E-mail: hportocarrero@gmail.com 
  



127 

  

 
ANÁLISE DA SUSCEPTIBILIDADE À DESLIZAMENTO NO MUNICÍPIO DE 

ANGRA DOS REIS-RJ, COM BASE EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA (SIG) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VIVIAN CASTILHO DA COSTA 

Estagiário(s):  

Raphael de Oliveira Fernandes 
 

O município de Angra dos Reis apresentou, na última década, oitava colocação no 

crescimento populacional acelerado no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, uma das 

questões ambientais mais preocupantes é saber se os serviços de infraestrutura 

(rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo) podem 

atender a essa expansão urbana, principalmente ao aumento de aglomerados 

subnormais que avançam sobre as áreas de encosta com elevado risco à 

movimentos de massa. O objetivo do presente estudo consiste em realizar o 

mapeamento das áreas susceptíveis a deslizamentos no município de Angra dos 

Reis com base em análise multicritério por SIG. A primeira etapa do trabalho foi 

analisar comparativamente os dados do Censo Demográfico do IBGE, por setores 

censitários, nos anos de 2000 e 2010, selecionando as variáveis com menores 

índices de ocorrência de rede de distribuição de água, esgotamento sanitário, coleta 

de lixo, associados à renda, analfabetismo por gênero e faixa etária. Como etapa 

subsequente, foram selecionadas as bases cartográficas georeferenciadas 

(geomorfologia, solos, declividade e formas de relevo) na publicação “Estado do 

Ambiente” do INEA (2011) para a realização de análise multicritério, definindo 

pesos para cada mapa temático (0% - 100%) e notas (1 – 10) para as classes de 

cada mapa. A coleta e armazenamento das bases do censo foram também 

analisadas por SIG (ArcGIS 10.1) utilizando a ferramenta conectar (Join) e 

classificando a malha censitária em classes percentuais. Como resultados parciais, 

pode-se afirmar que, no ano de 2000, 60,7% de Angra possuía abastecimento de 

água sem ser pela rede oficial, enquanto que no ano de 2010 o índice caiu para no 

máximo 38,7%. Em 2000, 38,7% a 60,7% dos setores utilizavam outros tipos de 

esgotamento (vala, fossa séptica, fossa rudimentar ou rios e lagos), enquanto que 

no ano de 2010 houve recuo para 15,8%. Apenas dois setores mantiveram uma 

porcentagem superior aos 38,7%. No ano 2000 eram 38,7% de residentes nos 

setores com lixo coletado e em 2010 aumentou até 60,7%, mesmo assim, um 

índice ainda considerado baixo. Quanto ao lixo enterrado, em 2000, eram 60,7% a 

85% dos setores e 15,8% em 2010. Apenas dois setores possuem até 85% de lixo 

enterrado. Espera-se, com os resultados da análise do censo, verificar quais áreas 

de menores índices socioeconômicos são de maior susceptibilidade à deslizamentos 

e, no mapa de uso do solo (INEA, 2011), aferir quantas ocupações urbanas estão 

em maior risco. 
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Dados de diversidade e biomassa de organismos fitoplanctônicos na Baía de 

Guanabara vem sendo gerados à décadas, entretanto se concentram 

principalmente na fração nano e microfitoplanctônica. Da década de 90 até 2000 a 

comunidade microfitoplanctônica predominava e dominava a produtividade primária 

local, representada principalmente por diatomáceas. Entretanto, a partir de 2005 

até o presente nota-se o aumento da abundância do nanofitoplâncton, 

representado principalmente por flagelados e dinoflagelados, e de cianoabactérias 

filamentosas. O picoplâncton autotrófico no sistema é abundante com densidades 

variando entre 106 e 107 cel L-1, e sua variação, na entrada da BG está 

relacionada à maré e à presença da ACAS. Neste sentido duas questões emergem 

das relações tróficas nesse sistema: i. Qual o papel do nano e picoplâncton 

autotróficos na produção do carbono na BG? ii. Como o pico e ultrafitoplâncton 

variam ao longo de um gradiente de salinidade e circulação, e quais são as 

implicações para teia trófica planctônica? Neste sentido a caracterização dessas 

comunidades pode ser feita através de citometria de fluxo, como no presente 

estudo, e a produtividade primária medida através da fluorescencia (objeto de 

estudo de outro projeto de EIC). A primeira campanha foi realizada em um 

transecto ao longo da BG no dia 17 de abril, com amostras coletadas junto à 

superficie e ao fundo de 9 estações. As amostras foram imediatamente fixadas com 

glutaldeído 2% e congeladas em nitrogênio líquido, e no momento, apenas parte 

destas amostras foram analisadas, mostrando comunidades de cianobacterias 

cocóides e picoeucariotos dominando o picofitoplâncton, e organismos autotróficos, 

com tamanho entre 4 e 6 um dominando a fração ultraplanctônica. 
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Estudos sobre a dinâmica do sistema carbonato em ecossistemas aquáticos 

costeiros nas áreas tropicais mostram que estas áreas agem geralmente como 

exportadoras de nutrientes e matéria orgânica para a plataforma continental, 

liberando CO2 para a atmosfera. No entanto, ainda há muitas incertezas sobre os 

fatores que controlam a trocas de CO2 com a atmosfera na zona costeira. O 

presente estudo está inserido no projeto CAPES-Ciências do Mar "Balanço das 

importações e exportações de material em suspensão e dissolvido nas águas da 

Baía de Guanabara, RJ : influência nos processos físico-biológicos". Na Baía de 

Guanabara (BG), a segunda maior no território brasileiro, a população somada em 

seu entorno ultrapassa os dez milhões de habitantes. A BG recebe grande 

quantidade de despejos da atividade industrial e efluentes domésticos in natura 

(i.e. matéria orgânica). O corpo d'água da Baía de Guanabara comporta-se como 

um estuário, e a circulação de água é movida pelas correntes de maré. O excesso 

de matéria orgânica (MO) despejado num ecossistema costeiro gera um excesso de 

CO2 na coluna d´água, devido à remineralização rápida deste material orgânico. 

Em consequência a taxa de consumo de O2 dissolvido na coluna d´água aumenta, 

aumentando as chances de hipoxia e até mesmo anoxia na coluna d'água, e o pH 

diminui. O excesso de CO2 originado na decomposição da MO também contribui 

assim para o processo de acidificação do oceano costeiro. Os objetivos específicos 

deste estudo são: a) determinar, ao longo de ciclos completos de maré, o 

comportamento do sistema carbonato (alcalinidade total, pH (escalas NBS e total), 

medidos em amostras de água na superfície, em um transecto próximo à 

desembocadura da Baía de Guanabara; e b) correlacionar as variações observadas 

destes parâmetros com dados físicos (temperatura, salinidade, direção e 

intensidade de correntes), químicos (oxigênio dissolvido, nutrientes), e biológicos 

(fluorescência, pigmentos e produção primária in situ). Neste trabalho, serão 

apresentados os resultados parciais das amostras de superfície obtidos na coleta 

piloto realizada no outono/2015, em 16 de abril de 2015, durante um ciclo de maré 

completo. As análises de alcalinidade encontram-se em curso no momento. Prevê-

se uma repetição sazonal da campanha durante os próximos 2 anos. 
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Os alunos de engenharia mecânica, produção e química da Faculdade de Tecnologia 

- situada em Resende - RJ - da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

desenvolvem em seus respectivos cursos atividades de laboratório de física. Em 

todos os períodos de disciplina teórica: Física I, Física II, Física III e Física IV. O 

objetivo do presente trabalho visa a construção de apostilas de laboratório de física 

para as quatro disciplinas citadas. As alunas envolvidas neste projeto estão em fase 

de construção destas apostilas. As apostilas servirão para auxiliar os alunos dentro 

das atividades de laboratório de física. A construção destas apostilas pelas alunas 

está sendo realizada em cima da disponibilidade de equipamentos presentes no 

laboratório de física da Faculdade de Tecnologia de Resende. Todo o 

desenvolvimento das atividades descritas e propostas na apostila são apoiados 

sobre os tópicos de física experimental trabalhados em sala de aula. Estas apostilas 

facilitam a construção do experimento em sala de aula pelos demais alunos da 

disciplina em questão. Com um desenvolvimento teórico bem estruturado fica mais 

fácil paro o aluno - que lê o roteiro do experimento dentro da apostila da disciplina 

- entender o objetivo do experimento a ser realizado no dia da atividade em 

questão e contextualizar com a matéria teórica desenvolvida e discutida em sala de 

aula na disciplina teórica. O aluno neste roteiro encontra: Como deve proceder no 

laboratório para desenvolver a atividade; Como deve montar os equipamentos; 

Como deve analisar fisicamente os resultados que serão encontrados após a 

realização do experimento. Em seguida todos os alunos devem construir um 

relatório da atividade de laboratório que consta toda a discussão teórica e 

experimental. 
 

E-mail: roberto.magnago@gmail.com 
  



131 

  

 
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL 

CONFRONTANTE A REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia 

Geológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RENATA CARDIA REBOUCAS 

Estagiário(s):  

Leandro Revoredo Frazão 
 

As plataformas continentais podem ser definidas como áreas relativamente planas e 

submersas que margeiam os continentes. Este ambiente está entre as áreas de 

maior produtividade biológica no planeta, devido a uma maior disponibilidade de 

nutrientes aportados dos continentes. Adicionalmente a plataforma continental é o 

repositório de cascalhos e areias siliciclásticas, provenientes do continente, e 

bioclásticas produzidas in situ, que representam recursos minerais (granulados 

marinhos) com importância econômica estratégica e diversas aplicações. Nas 

vizinhanças destas regiões se concentra também a maior parte da população 

mundial, o que tem resultado em crescentes demandas para utilização de seus 

recursos naturais (p.ex. pesca, disposição de resíduos, extração de granulados, 

pláceres, óleo e gás, descarte de materiais dragados etc). Assim, as tecnologias e 

demanda para o uso do espaço e dos recursos marinhos foram imensuravelmente 

ampliadas no último século e, por conseguinte, o progresso do encontro do homem 

com o mar conduziu a novos problemas e oportunidades. Assim sendo, devido à 

amplitude e variedade das intervenções no substrato das plataformas continentais, 

especialmente naqueles trechos próximos aos grandes centros metropolitanos, é 

fundamental se atingir um nível de conhecimento equiparável às informações 

disponíveis para a área costeira emersa. Este aspecto se torna ainda mais relevante 

quando se leva em conta que diferentes setores da sociedade, normalmente 

competem pelo uso dos mesmos espaços na plataforma continental. O objetivo 

deste trabalho foi a caracterização e o mapeamento dos aspectos físicos da 

plataforma continental confrontante a região metropolitana do Rio de Janeiro, 

através de dados disponíveis em bancos de dados oceanográficos e do aplicativo 

Arc Map. 
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Propomos, por meio do presente projeto, monitorar as feições oceanográficas de 

superfície através de imagens e dados coletados por plataformas orbitais. Pretende-

se elaborar um protótipo de sistema de detecção de feições oceanográficas com 

potencial para, entre outras aplicações, incrementar sistemas de previsão 

hidrodinâmico para a região costeira e oceânica, de interesse da indústria do 

petróleo e do gerenciamento hídrico das regiões costeiras. O sensoriamento 

remoto, em essência, coleta informações sinópticas que revelam fenômenos 

superficias modulados por processo oceanográficos de superfície e subsuperfície. 

Identificar e quantificar esses fenômenos, por exemplo vórtices, ressurgências, 

frente interna da Corrente do Brasil, permitirá avaliar a frequência desses eventos 

e, apoiado na modelagem numérica, sugerir os mecanismos envolvidos nos 

processos. Objetivos gerais: Identificação das principais feições oceanográficas 

superficiais passíveis de serem monitorados por sensores orbitais. Objetivos 

específicos: I) identificar e mapear, por meio de interpretação visual das dos dados 

de altimetria, a preseça de vórtices na plataforma continental leste e sudeste II) 

mapear as frentes termais e de clorofila por meio do Algoritmo SIED e de imagens 

óptias e termais (mapear a posição da frente interna da Corrente do Brasil, 

principalmente ao norte de Cabo Frio, onde a frente termal e de clorofila é 

recorrente) III) interpretar os resultados por meio de ferramentas estatísticas 

(frequência de vórtices, média, dimensão etc) 
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Introdução: Alguns medicamentos têm como princípio ativo o ácido acetilsalicílico 

(AAS) e cafeína (CAF). Assim sendo é necessário desenvolver metodologias 

confiáveis para fins de controle de qualidade. Objetivos: Desenvolver uma 

metodologia para determinação simultânea de AAS e CAF em medicamentos e urina 

por espectrofluorescência molecular acoplada à calibração multivariada. Descrição 

das atividades: Foram feitos testes iniciais para determinar a faixa de concentração 

e de comprimento de onda (excitação e emissão). Foi preparada uma solução 

estoque para o AAS e CAF e a partir dela foram preparadas soluções na faixa de 0,8 

– 1,4 mg/L (AAS) e 0,040 – 0,140 mg/L (CAF). O comprimento de onda foi de 220 

– 250 nm (excitação) e 440 – 520 nm (emissão). Para a determinação em 

medicamentos (Melhoral®, Doril®, Cafiaspirina® e Coristina D®) se pesaram 

quatro comprimidos e foi calculada a massa média. Os comprimidos foram 

pulverizados, e foi pesada a massa média para o preparo da solução estoque. O 

teor esperado para o Doril® era 500 mg (AAS) e 30 mg (CAF); Cafiaspirina®: 650 

mg (AAS) e 65 mg (CAF); Coristina D®: 400 mg (AAS) e 30 mg (CAF); Melhoral®: 

500 mg (AAS) e 30 mg (CAF). Resultados parciais: Já foi realizada a determinação 

de AAS e CAF no Doril®, Cafiaspirina® e Corisitna D®, tendo sido calculados os 

teores médios e o desvio padrão, usando o PLS. Na Cafiaspirina®: 650 mg ± 17 

(AAS) e 65 mg ± 0,3 (CAF). Para o Doril®: 501 mg ± 21 (AAS) e 30 mg ± 1 (CAF). 

Para a Coristina D®: 400 mg ± 4 (AAS) e de 30 mg ± 0,2 (CAF). Em todos os 

casos, os valores foram concordantes com os informados na embalagem. Etapas 

Futuras: Concluir a determinação nos medicamentos; estabelecer os parâmetros de 

mérito; validar a metodologia por HPLC. Avaliação da aluna: Inicialmente, houve 

uma dificuldade no preparo da solução do AAS que degradava com facilidade de um 

dia para o outro, mas o problema foi resolvido. Nos três períodos iniciais da 

faculdade não há um contato tão grande com a parte experimental, mas o 

aprendizado no estágio, a prática está me deixando mais segura até mesmo nas 

aulas práticas da graduação. O estágio também está fazendo com que abra mais a 

minha mente e reflita a respeito da minha profissão. Esse tempo de estágio ainda 

que curto, está contribuindo significativamente para formação, já que está sendo 

adquirida prática também no uso de diferentes equipamentos, algo que não se tem 

contato nas disciplinas da graduação. 
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ESTUDO DE RISCOS AMBIENTAIS EM ÁREA DO ENTORNO DO PARQUE 

ESTADUAL DA PEDRA BRANCA (RJ) POR MEIO DO GEOPROCESSAMENTO 
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Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Nilton Abranches Junior 

Estagiário(s):  

Daiana Novaes Gouvêa 

Guilherme Serrano da Silva 

Voluntário(s):  

Alexandro Souza de Amico 

Celso Guilherme de Souza Silva 

Daniel Sant'ana de Souza 

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 

Reinaldo de Araújo Dantas Lopes 

Renan Caldas Galhardo Azevedo 

Samantha Mendes Almeida 
 

As questões relacionadas aos riscos ambientais e à vulnerabilidade associada a eles 

vêm crescendo no mundo, provocando maiores pressões sobre a vegetação e os 

demais recursos naturais. A área de estudo localiza-se na Zona Oeste do município 

do Rio de Janeiro (RJ), abrangendo a Área de Planejamento 4 (AP4), abarcando 

encostas na vertente leste do Maciço da Pedra Branca, terrenos adjacentes de 

baixada e do entorno das lagoas costeiras. No Parque Estadual da Pedra Branca 

(PEPB) situa-se uma das maiores florestas em área urbana no Brasil e no mundo e 

sua preservação é fundamental para manter o equilíbrio hídrico e climático, para 

controlar a erosão pluvial e para proteger mais de 50% do remanescente de Mata 

Atlântica da cidade. Nas últimas décadas, a área do entorno do PEPB vem sofrendo 

desmatamento para dar lugar a novas áreas construídas, por meio de um processo 

de ocupação acelerado e desordenado, que produz mais situações de riscos 

ambientais. A pesquisa objetiva propor um modelo metodológico que possibilite 

identificar alguns riscos ambientais que ocorrem na área de estudo, dentre os 

quais: a ocorrência de movimentos de massa e de inundações e a proliferação de 

alguns vetores transmissores de doenças por veiculação hídrica (infestação de 

mosquitos da dengue e de caramujos) e por falta de saneamento ambiental 

(infestação de roedores). Será também avaliado o perfil sociodemográfico e as 

condições de moradia da população mais vulnerável a esses riscos. O modelo 

metodológico proposto utilizará o Geoprocessamento para fazer o diagnóstico 

ambiental da área de estudo, as avaliações dos riscos envolvidos e as combinações 

entre os mapas temáticos gerados. Os mapas resultantes possibilitarão identificar 

as áreas mais críticas quantos aos riscos ambientais estudados, além de comporem 

um banco de dados espaciais, a ser disponibilizado ao poder público, à comunidade 

técnico-científica e à população. 
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ENSINO DE FÍSICA III: ELETRICIDADE E MAGNETISMO À DISTÂNCIA 

USANDO A PLATAFORMA MOODLE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDUARDO PILAD NOBREGA 

Estagiário(s):  

Priscyla Bastos Peres 
 

Uma nova perspectiva para a educação no cotidiano escolar, onde os estudantes 

têm a possibilidade de interagir através das redes de comunicação, é representada 

através das tecnologias de informação e comunicação – TICs. Neste contexto, a 

plataforma Moodle tem se consolidado como uma forte ferramenta no ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem (AVEA). O trabalho se desenvolveu numa 

perspectiva metodológica centrada nos alunos matriculados nos cursos de Física, 

Engenharias, Matemática, etc. A interação dos orientandos com esses alunos se 

dará através de uma plataforma de aprendizagem em rede apoiada na Internet, 

plataforma Moodle, através da qual, poderão acessar o conteúdo da disciplina e 

realizarem as atividades acadêmicas. O projeto focará especialmente o 

desenvolvimento de habilidades e competências para a aprendizagem colaborativa 

e o exercício da autonomia. Será adotada a abordagem construcionista, buscando 

resgatar os conhecimentos prévios dos bolsistas e o trabalho com temas que façam 

parte da realidade dos mesmos e que sejam significativos para a aprendizagem. A 

disciplina envolvida nesse projeto está estruturada em cinco Unidades Temáticas 

Integradas. Cada uma contém itens e subitens que remetem às outras unidades. 

Os temas abordados serão acompanhados de uma exposição em Powerpoint, 

animações, mapas conceituais, exercícios propostos, vídeos ou ilustrações, 

indicação de textos de apoio e problematização das questões do texto. Para cada 

unidade será aberta uma discussão no fórum e proposta uma atividade de opinião. 

Os temas abordados em cada unidade serão baseados no livro “Fundamentos de 

Física Teórica e Experimental III: Eletromagnetismo” Halliday, Resnick e Walker 8a 

Ed., adotado pela maioria dos cursos em que essa disciplina é oferecida na UERJ. 

São os seguintes: A- Lei de Coloumb, Lei de Gauss e Potencial Elétrico; B- Circuitos 

Elétricos; C- Campos Magnéticos; D- Indução e Indutância; E- Oscilações 

Eletromagnéticas. Tem como objetivo geral, conhecer e utilizar junto aos alunos 

bolsistas e as interfaces disponibilizadas pelo ambiente Moodle no gerenciamento e 

edição da disciplina Física III, além de vivenciar interações síncronas e assíncronas 

no ambiente de aprendizagem Moodle. 
 

E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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ESTABELECIMENTO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO PARA FINS 

DE VALORAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANTONIO SOARES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Marília Barreto Paulucci 
 

O município de Santo Antônio de Pádua (RJ) tem como principais atividades 

econômicas a extração de rochas ornamentais e pecuária extensiva. Estas 

atividades foram responsáveis pela modificação da paisagem natural, sendo comum 

a presença de ravinas e pequenos sulcos nas encostas utilizadas com pastagens. O 

objetivo deste trabalho é avaliar as alterações nas características físicas de solos 

utilizados como pastagens de bovinos. Para alcançar os objetivos foram realizados 

trabalhos de campo, com intuito de caracterizar e coletar amostras de solo. Foram 

determinadas a matéria orgânica (MOS), a densidade aparente (Da), a densidade 

real ou partícula (Dr), a porosidade total e a granulometria dos horizontes 

superficiais em 17 pontos de coleta. Os resultados mostraram que a maioria dos 

horizontes superficiais amostrados possui textura média. Os valores de densidade 

aparente também se apresentaram elevados. Em dos pontos este valor atingiu 1,63 

g/cm3. A porosidade total também apresentou valores relativamente baixos, 

acompanhando a densidade aparente. Com relação à matéria orgânica ressalta-se a 

pouca participação na fração sólida dos horizontes superficiais, comprovando que o 

uso com pastagem alterou as características físicas do solo. Pode-se concluir que o 

pisoteio do gado ao alterar fisicamente o horizonte superficial reduz o volume de 

poros, aumentando o escoamento superficial e o transporte de matéria sólida, 

reduzindo assim o teor matéria orgânica. Após esta etapa serão trabalhadas 

amostras de solo com estrutura preservada para a confecção de lâminas delgadas 

para avaliação da microestrutura e da organização da porosidade. 
 

E-mail: antoniossoares@gmail.com 
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ESTIMATIVAS DE FRENTES OCEÂNICAS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDUARDO NEGRI DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Guilherme Araujo Martins 
 

Utilizando a técnica SIED para rastreamento de frentes termais e de clorofila na 

superfície do mar, o presente trabalho fez uso de uma série temporal de imagens 

MODIS para o rastreamento da frente interna da corrente do Brasil. Frentes 

oceânicas são zonas relativamente estreitas que acentuam os gradientes 

horizontais das propriedades aquáticas (temperatura, salinidade, nutrientes, etc.) e 

separam grandes regiões com diferente massas d’água ou diferente estruturas 

verticais. Frentes frequentemente potencializam manifestações químicas, físicas e 

biológicas, com possíveis implicações ecológicas, como aumento da produtividade 

marinha, e físicas, alteração do ambiente acústico submarino (Belkin et al., 2005). 

Área de Estudo: a costa sudeste brasileira, compreendida entre a Cadeia Vitória-

Trindade (20° S) e o Cabo de Santa Marta Grande (28° S), é caracterizada pela 

intensa atividade de meandros e vórtices associados ao escoamento da Corrente do 

Brasil (CB) fechando a borda oeste do Giro Subtropical do Atlântico Sul. Objetivo: 

detecção automática da Frente Interna da Corrente do Brasil (FICB) da costa 

sudeste do Brasil utilizando imagens de temperatura da superfície do mar (TSM , ~ 

3000 imagens) do satélite Aqua/MODIS (período 2002-2010) e o algorítmo SIED 

((single-image edge detection, Cayula & Cornillon, 1992). Densidade de Frentes: 

Calculada a partir das segmentos determinados pelo algoritmo SIED e representa a 

porcentagem de dias que a frente esteve presente em uma janela de 10 x 10 

pixeis. Frente Média: - Média ponderada (pela densidade de frentes) dos pixeis 

contemplados pelos transectos perpenciluares à regiões passíveis de conter a FICB 

(~ isóbata 200m). 
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LEI DE FARADAY NA MÚSICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 

Fenomenologia e suas Aplicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA 

Estagiário(s):  

Ariel Gonçalves Freire 
 

Tomando por base a interdisciplinaridade entre a física e a musica, o trabalho a ser 

apresentado visa contemplar a aplicação da lei de Faraday relacionada aos 

instrumentos elétricos, fazendo uma abordagem de aspectos técnicos e científicos 

no contexto musical. Os Eletrofones são os instrumentos que usam corrente elétrica 

no processo de produção sonora, diferente de outros instrumentos acústicos como 

os Membranofones, Cordofones, Aerofones e Idiofones que utilizam de outros meios 

para produzir o som. Os Eletrofones começaram a ser desenvolvidos a partir do 

século XX com o crescimento de pesquisas na área eletromagnética, através de um 

conhecimento relativamente antigo. Quando Hans Oersted junto a outros 

demonstraram que a eletricidade pode causar efeitos magnéticos, abriram a 

possibilidade de que os cientistas descobrissem que o magnetismo pode causar 

efeitos elétricos. O físico britânico Michael Faraday (1791 – 1867) é o principal 

nome associado a esse fenômeno. A Lei de Faraday pode ser sintetizada na frase: a 

variação do fluxo magnético no tempo produz campos elétricos. Essa variação pode 

acontecer com a variação do módulo ou da direção do campo magnético ou 

também da área. A partir dessa descoberta, em 1923 o Engenheiro Acústico Lloyd 

Loar, criou o captador elétrico, que capta a variação do campo magnético pela 

vibração da corda, e transforma em uma corrente elétrica. Durante a apresentação 

do trabalho experimentos de indução eletromagnética serão utilizados para ilustrar 

na prática a Lei de Faraday e explicar como os instrumentos contemporâneos como 

guitarra e contrabaixo elétrico utilizam desses fenômenos físicos para produção de 

ondas sonoras. 
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O DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 
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Este projeto apresenta o desenvolvimento e aplicação de um novo modelo de 

ensino-aprendizagem: aprendizagem colaborativa, que utilizará um ambiente 

virtual de aprendizagem como estratégia didática, para uma efetiva utilização das 

TICs - novas tecnologias de informação e comunicação, na formação e educação 

em Química em um projeto em parceria entre o no CAp-UERJ e o Instituto de 

Química (IQ/UERJ). Este novo modelo permite criar comunidades virtuais de 

aprendizagem em apoio ao ensino presencial, favorecendo a colaboração, a 

interação, a comunicação lateral, o compartilhamento de ideias e as experiências 

pessoais dos alunos, facilitando, dessa forma, a construção coletiva do 

conhecimento. Assim, o mundo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação 

coletiva. As TICs e o ciberespaço, como um novo espaço pedagógico, oferecem 

grandes possibilidades e desafios para a atividade cognitiva, afetiva e social. 

Surgem assim os ambientes virtuais de aprendizagem – AVA, que oferecem 

condições para a interação (síncrona e assíncrona) permanente entre seus 

usuários. A hipertextualidade – funcionando como sequências de textos articulados 

e interligados, entre si e com outras mídias, sons, vídeos, fotos etc – facilita a 

propagação de atitudes de cooperação entre os participantes, para fins de 

aprendizagem. A conectividade garante o acesso rápido à informação e à 

comunicação interpessoal, em qualquer tempo e lugar, sustentando o 

desenvolvimento de projetos em colaboração e a coordenação das atividades. Essas 

três características – interatividade, hipertextualidade e conectividade – garantem o 

diferencial dos ambientes virtuais para a aprendizagem individual e grupal. Dessa 

forma, a escola não vai perder sua posição de instituição social e educacional, vai, 

sim, ampliar sua missão através de um ambiente virtual de aprendizagem 

colaborativa. Neste projeto, o professor deixa de ser o único detentor do 

conhecimento e passa a assumir uma posição de dinamizador, um facilitador, da 

inteligência coletiva. Quanto ao aluno, deve-se esperar uma postura autônoma, 

independente, que seja agente ativo em seu processo de aprendizagem. Os alunos 

trabalharão em grupo e desenvolverão o espírito de colaboração. Da escola, 

espera-se que essa se reconfigure num espaço que favoreça a colaboração, o 

intercâmbio de saberes e que abandone suas estruturas estanques e disciplinares, 

que seja capaz de articular de forma contextualizada o conhecimento e aprendizado 

individual com o coletivo. 
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PREVISAO DE MARE PARA O PORTO DE IMBITUBA (SC) UTILIZANDO 

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 
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A tecnica geralmente usada para predizer a variacao do nivel do mar e a analise 

harmonica (Franco, 1988), permitindo a previsao de variacoes da mare devido a 

uma resposta localmente modificada das forcas astronomicas, cuja periodicidade e 

bem conhecida e portanto previsivel. O objetivo deste projeto e demonstrar como 

predizer as variacoes do nivel do mar devido a uma combinacao de forcas 

astronomicas e meteorologicas usando uma Rede Neural Artificial (RNA), que e uma 

ferramenta de previsao eficiente (Filippo, Torres Jr, Kjerfve, & Monat, 2012). 

Destaca-se ainda que, em funcao das mudancas climaticas global, as forcantes 

meteorologicas ganham importancia na variacao do nivel do mar. Locais onde nao 

existiam forte influencia de eventos meteorologicos severos estao passando a sentir 

seus efeitos. Dando continuidade ao projeto, foi realizada uma analise e tratamento 

de dados antigos da regiao de Imbituba em Santa Catarina. Utilizando esses dados 

devidamente tratados foi possivel desenvolver um algoritmo para criacao de uma 

rede neural artificial que possibilitou a previsao das variacoes de mare durante o 

periodo estudado na regiao conjugando a mare astronomica e meteorologica. 

Foram confeccionados graficos que ilustram a discrepância entre os resultados 

obtidos atraves do metodo de previsao harmonico e atraves do metodo utilizando 

redes neurais artificiais. Ainda foi calculado o indice de correlacao entre os dados 

observados (coletados por maregrafo) e os resultados previstos atraves do 

algoritmo criado, com resultados dentro do esperado. 
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PREVISAO DE MARE PARA O PORTO DE IMBITUBA (SC) UTILIZANDO 

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Física 
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Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 
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A tecnica geralmente usada para predizer a variacao do nivel do mar e a analise 

harmonica (Franco, 1988), permitindo a previsao de variacoes da mare devido a 

uma resposta localmente modificada das forcas astronomicas, cuja periodicidade e 

bem conhecida e portanto previsivel. O objetivo deste projeto e demonstrar como 

predizer as variacoes do nivel do mar devido a uma combinacao de forcas 

astronomicas e meteorologicas usando uma Rede Neural Artificial (RNA), que e uma 

ferramenta de previsao eficiente (Filippo, Torres Jr, Kjerfve, & Monat, 2012). 

Destaca-se ainda que, em funcao das mudancas climaticas global, as forcantes 

meteorologicas ganham importancia na variacao do nivel do mar. Locais onde nao 

existiam forte influencia de eventos meteorologicos severos estao passando a sentir 

seus efeitos. Dando continuidade ao projeto, foi realizada uma analise e tratamento 

de dados antigos da regiao de Imbituba em Santa Catarina. Utilizando esses dados 

devidamente tratados foi possivel desenvolver um algoritmo para criacao de uma 

rede neural artificial que possibilitou a previsao das variacoes de mare durante o 

periodo estudado na regiao conjugando a mare astronomica e meteorologica. 

Foram confeccionados graficos que ilustram a discrepância entre os resultados 

obtidos atraves do metodo de previsao harmonico e atraves do metodo utilizando 

redes neurais artificiais. Ainda foi calculado o indice de correlacao entre os dados 

observados (coletados por maregrafo) e os resultados previstos atraves do 

algoritmo criado, com resultados dentro do esperado. 
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POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE PRIMARIA E PERFIL LIPÍDICO DA 

MICROALGA TETRASELMIS AFF. CHUI E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

COMUNIDADE NATURAL DA BAIA DE GUANABARA (BG) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER 

Estagiário(s):  

Raquel Neves Tavares Lopes 

Voluntário(s):  

Daniel Pinheiro Cervai Ribeiro 
 

Em ensaios realizados em 2014 a microalga Tetraselmis aff. chui produziu maiores 

concentrações de carboidratos e lipídios, quando comparada as outras microalgas 

estudadas na ocasião, produzindo 11,13 pg cel-1 de lipídios totais e 12 pg cel-1 de 

carboidratos. Também se observou que Tetraselmis aff. chuii apresenta maior 

porcentagem de ácidos graxos monoinsaturados o que destaca seu potencial para 

produção de biodiesel. Além disso também é produtora de ácidos graxos da família 

de ômega 3 e 7 indicando potencial para a maricultura. Em estudos recentes na 

Baia de Guanabara, houve destaque para a predominância de T. aff. chui na 

comunidade fitoplactônica. Com densidades acima de 1000000 cel L-1, essa 

microalga de tamanho médio de 10µm, contribui com mais de 60% da referida 

comunidade em termos de densidade (estudos realizados desde 2009). Com o 

objetivo de avaliar a produtividade primária e a biomassa do picofitoplâncton, 

nanofitoplâncton, incluindo Tetraselmis, e microfitoplâncton foram realizadas 

amostragens no dia 16 e 17 de abril de 2015, em ciclos completos de maré. No dia 

16 foram amostradas 3 estações na boca da BG e no dia 17 9 ao longo do canal 

central da BG. As amostras foram coletadas com garrafas de Van Dorn em duas 

profundidades , fracionadas através de filtração em pico (0,2- 3um), nano (3um – 

20 um) e microfitoplâncton (> 20 um) e permaneceram 4 horas no escuro antes da 

análise da fluorescência, para determinação da clorofila e da produtividade primaria 

(fv/fm e ETR), através de um fluorímetro de amplificação de pulso (PHYTO-PAM). 

Nesse primeiro experimento utilizamos T. aff. chui, Thalassiosira pseudonana e 

Synechococcus, todas isoladas da BG, para calibração das curvas de luz x 

fotossíntese. O PHYTO-PAM excita os fotossistemas, alternadamente, com pulsos 

fracos de luz actínica, que são absorvidos pela clorofila-a e assim obtendo 

informações sobre a cadeia de transporte de elétrons na fotossíntese. Durante a 

aplicação do pulso de luz saturante a intensidade de fluorescência aumenta a um 

valor máximo e com isso constrói-se a curva de luz. Durante a coleta realizada no 

dia 16 de abril, T. aff. chuii foi predominante na boca da BG e é responsável por 

mais de 70% da produtividade primária na ocasião. Essa predominância pode ser 

observada tanto na superfície quanto no fundo. Entretanto no transecto ao longo da 

BG, foi observado uma predominância de outros organismos, com clorofila-c, como 

dinoflagelados e diatomáceas. 
 

E-mail: gleycimoser@gmail.com 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO 

LABIME 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 

Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LEANDRO AUGUSTO JUSTEN MARZULO 

Estagiário(s):  

Jean Michel Catanho 

Marcelle Engle Carvalho Sacramento 

Voluntário(s):  

Munir Xavier Wanis 
 

O LABIME (Laboratório de Informática do IME), localizado no 6º andar – bloco A do 

Pavilhão Reitor João Lyra Filho, é um equipamento indispensável para o 

funcionamento do Instituto de Matemática e Estatística. O LABIME ocupa uma área 

de aproximadamente 500 m2, com 17 salas de projetos de pesquisa, laboratórios 

de computação, projetos de iniciação científica, equipamentos de rede e servidores, 

laboratório de manutenção e laboratórios de manutenção e suporte. O LABIME 

possui uma equipe de suporte de informática que atende todo o IME, nas 

manutenção de mais de 250 computadores (com perspectiva de aumento para 350 

até o final de 2015, com verba de projetos da FAPERJ), manutenção e 

monitoramento da rede, gestão de servidores web, além de apoio na gestão de 

máquinas de projetos de professores. O coordenador do LABIME tem participado, 

com diversos professores do IME, na confecção de projetos de pesquisa 

contemplados em editais das agências de fomento, possibilitando a melhoria da 

infraestrutura das salas de aula, incluindo melhorias na rede e aquisição de 

computadores. Essas melhorias demandam uma equipe de suporte para realizar a 

manutenção adequada destes equipamentos. Este projeto visa dar oportunidade ao 

bolsistas de adquirir conhecimentos em suporte de TI, administração de redes e 

sistemas e contribuírem para as melhorias que ocorrem no Instituto. Além do 

aprendizado, o estágio no LABIME tem proporcionado aos a integração dos 

estagiários ao ambiente acadêmico. A atual coordenação do LABIME tem dado 

preferência na seleção de estagiários dos cursos de ciência da computação e 

engenharia da computação e valoriza o desempenho acadêmico do aluno. O aluno 

atuante no LABIME adquire um senso de pertencimento à comunidade acadêmica 

do IME e da UERJ, visto que passa a fazer parte das mudanças em andamento. 

Além disso, esta experiência propicia complementar a formação profissional, 

facilitando a inserção no mercado de trabalho. O estágio proporciona aos bolsistas 

vivenciarem a gestão em TI de um laboratório de Informática em pleno 

crescimento, dar atendimento aos professores, funcionários e alunos de forma 

otimizada para que possam desenvolver os projetos para de Ensino, Pesquisa e 

Extensão Universitária. 
 

E-mail: leandro@ime.uerj.br 
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REQUISITOS DO COLETOR DE DADOS AMBIENTAIS PARA O CLIMA IPRJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 

Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDSON MELLO LUCAS 

Estagiário(s):  

Virgínia Dias Balbo Monnerat 
 

O Projeto Clima IPRJ disponibiliza dados sobre o clima em tempo real, coletados 

pela estação meteorológica do Centro de Tecnologia em Meio Ambiente (Cetema), 

localizada no Instituto Politécnico da Uerj em Nova Friburgo (IPRJ/Uerj), desde 13 

de outubro de 2008. Atualmente são disponibilizados dados sobre temperatura, 

chuva, umidade relativa do ar, radiação solar, pressão atmosférica e velocidade do 

vento. Um fato relevante é que a maior tragédia climática da história do Brasil 

aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2011. A estação do 

Cetema registrou 202.8mm de chuva no dia 11 e 189.5mm no dia 12. A versão 2.x 

do sítio Clima IPRJ será disponibilizada no segundo semestre de 2015 adicionando 

fotos e vídeos do tempo como mais uma forma de monitoramento ambiental. Por 

isso, faz-se necessário desenvolver um programa de computador para atender à 

essa nova demanda. Este trabalho lista os requisitos funcionais e não-funcionais do 

novo coletor identificando também os casos de uso. Os requisitos e os casos de uso 

serão utilizados na modelagem do coletor. Espera-se que no final deste trabalho: 1- 

o coletor possa atender às necessidades de coleta de fotos do tempo, garantindo 

que toda foto capturada também seja armazenada no repositório de fotos do 

tempo; 2 – E, os dados coletados por uma estação meteorológica sejam 

armazenados no repositório de dados ambientais. O sítio do Cetema disponibiliza 

informações em tempo real e também permite visualizar o histórico de dados, o 

endereço para visitas é http://clima.iprj.uerj.br. 
 

E-mail: emlucas@iprj.uerj.br 
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SIN- SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM NUTRIÇÃO INFERÊNCIA DE ATITUDES 

EM RELAÇÃO AO USO DO ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL NA DIETA COMO 

ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA DENSIDADE ENERGÉTICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Probabilidade e estatística / 

Estatística 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

Regina Serrão Lanzillotti 

Supervisor(es) Participante(s):  

Haydée Serrão Lanzillotti 

Estagiário(s):  

Tharyne Goulart de Souza Camilo 
 

SIN- SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM NUTRIÇÃO Inferência de atitudes em relação 

ao uso do óleo vegetal comestível na dieta como estratégia de aumento da 

densidade energética Bolsista: Tharyne Goulart de Souza Camilo Orientador: 

Regina Serrão Lanzillotti Trata-se de projeto interdepartamental da UERJ na área 

de abrangência BIOMAT (Nutrição e Estatística). Esta parceria desenvolve estudos 

no grupo de pesquisa Nutrição e Saúde Coletiva UERJ, Plataforma Lattes/CNPq, 

certificado desde 2000. A Vigilância Alimentar e Nutricional consiste de um conjunto 

de informação interconectada ou em interação dinâmica, organizada e agenciada 

em função da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, Portaria nº710, 

de 10 de junho de 1999, Ministério da Saúde), que entre suas linhas de ação previu 

o monitoramento da situação alimentar e nutricional bem como a promoção do 

desenvolvimento de linhas de investigação e de capacitação de recursos humanos. 

A consolidação de dados é o principal foco de concentração de esforços para 

desenvolver um sistema de informação em análise exploratória de dados que seja 

capaz de avaliar a validade de instrumentos de inquérito junto aos responsáveis 

pela alimentação de crianças em relação ao acréscimo de óleo vegetal “in natura” 

como estratégia de aumento da densidade energética na dieta. O banco de dados 

foi cedido pela coordenadora do projeto de extensão “Óleo Vegetal Comestível na 

Dieta como Estratégia de Aumento da Densidade Energética” realizado no 

ambulatório de Pediatria da Puericultura Piquet Carneiro (PCC) e em ambulatórios 

de Pediatria das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Cada responsável 

respondeu a 23 questões em função de cinco alternativas (aprovo plenamente, 

aprovo, indeciso, desaprovo e desaprovo energicamente) no sentido da aceitação 

desta opção na alimentação saudável. Objetiva-se tratar os dados sob o enfoque da 

“Teoria de resposta ao Item” que descreve a relação entre a habilidade de uma 

pessoa responder ao item e a probabilidade de resposta positiva. 
 

E-mail: reginalanzillotti@gmail.com 
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SMAI - APLICAÇÃO DO MÉDICO E PORTAL DO PROJETO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 

Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE SZTAJNBERG 

Estagiário(s):  

Victoria Velasco Tate 
 

1-Atividades do Projeto. Após a implantação do cluster de máquinas virtuais, novos 

projetos foram viabilizados e iniciados em paralelo com a manutenção e 

gerenciamento do mesmo. Dentro do contexto do projeto SMAI – Sistema de Móvel 

de Assistência ao Idoso, um sistema composto por aplicações utilizadas para 

auxiliar o monitoramento remoto de pacientes idosos, pela equipe médica do 

NAI/UnATI, está sendo desenvolvido, com o suporte do cluster. Neste projeto 

participamos do desenvolvido de uma aplicação para tablets Android, para ser 

usado pela a equipe médica, e o portal do projeto, hospedado no clusters. 2-

Desenvolvimento. O sistema, direcionado para a área de saúde, está sendo 

desenvolvido em parceria com profissionais da área de geriatria do NAI/UnATI. A 

aplicação do médico é programada em Java, utilizando-se a IDE "Android Studio", 

para ser instalado em aparelhos móveis com o sistema operacional “Android”. Esta 

aplicação permite o acompanhamento remoto de idosos, em situação de 

dependência, em atendimento ambulatorial e domiciliar. Através dele, o especialista 

pode ter acesso em tempo real de informações emitidas pelo cuidador ou pelo 

próprio paciente e pode fazer intercâmbio de mensagens instantâneas via internet. 

Entre outras, opções para informação de pressão arterial ou escala de dor estão 

disponíveis. Em paralelo, foi desenvolvido um portal para o SMAI, utilizando o 

Joomla (plataforma de aplicações web), dentro do portal da Ciência da 

Computação, com o objetivo de reunir e disponibilizar informações do projeto para 

o público, bem como informações restritas para os participantes do projeto. Desta 

forma, os participantes do projeto, mediante senha, podem acessar as informações 

restritas em um só lugar. Este portal está hospedado em uma máquina virtual 

implantada na primeira etapa do projeto. 3-Resultados. O portal do projeto SMAI 

está operacional. Novas funcionalidades podem ser acrescentadas, como por 

exemplo referências ao sistema de monitoramento de rede associado ao sistema. O 

protótipo da aplicação do médico encontra-se me etapa final de desenvolvimento. 

Estão previstos testes com grupos de pacientes para avaliar o sistema. 
 

E-mail: alexszt@ime.uerj.br 
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UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE DE LIVRE ACESSO (GOOGLE 

EARTH) NA CONFECÇÃO DE MAPAS TOPOGRÁFICOS DE SISTEMAS 

COSTEIROS DO LITORAL FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia 

Geológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSEFA VARELA GUERRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Tatiana Pinheiro Dadalto 

Estagiário(s):  

Paulo Ricardo Radha Ramana Quintella da Silva 
 

O levantamento topográfico consiste em um conjunto de técnicas usadas para obter 

a representação gráfica da superfície terrestre em uma superfície plana e constitui 

uma importante ferramenta para o estudo de áreas costeiras, pois permite 

determinar a posição, a altura, os limites e contornos de feições morfológicas. 

Apesar dos recentes avanços dos métodos de levantamento topográfico, em 

especial pelo desenvolvimento do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e de 

satélites altimétricos, os métodos indiretos ainda apresentam muitos erros e 

incertezas. Um erro comum é a descaracterização dos dados de altura em áreas de 

cobertura vegetal ou de edifícios, pois as medidas não correspondem à altura real 

do terreno. Em contrapartida, essas imprecisões podem ser quantificadas e 

corrigidas, tornando esses métodos instrumentos de grande utilidade para estudos 

de extensas áreas, visto que os levantamentos de dados in situ, apesar de serem 

mais fiéis à realidade, são mais laboriosos, caros e lentos. Este projeto tem por 

objetivo (i) comparar dados topográficos coletados pelos métodos indiretos e 

coletados in situ visando gerar correções dos dados indiretos e (ii) gerar um mapa 

topográfico da restinga da Marambaia como suporte para estudos desenvolvidos 

pelo Grupo de Pesquisa Geomargem. A área de estudo justifica a necessidade de 

usar imagens de satélite, uma vez que é uma área militar de acesso restrito e 

caracteriza-se pela existência de vegetação densa e áreas alagadas. Os dados 

utilizados incluem os dados de Modelo Digital de Elevação (MDE) disponibilizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados de elevação de 

imagens de satélite (Google Earth), além de dados coletados in situ através de 

técnicas de nivelamento altimétrico e de marcação de pontos com um DGPS 

(Sistema de Posicionamento Global Diferencial). Entre os dias 15 e 19/06/2015 

foram coletados cerca de 43 km de dados com DGPS e realizados 3 perfis de praia 

com teodolito. Após o processamento, estes dados diretos serão comparados aos 

dados indiretos de elevação (imagens de satélite e MDE) para a geração de 

correções. Serão aplicadas análises estatísticas que levarão em consideração o 

agrupamento dos dados segundo características morfológicas ou ambientais (tipo 

de vegetação, por exemplo), de forma que seja avaliada a melhor maneira de 

corrigir os dados topográficos indiretos e gerar um mapa topográfico que 

represente fidedignamente os subambientes da restinga da Marambaia. 
 

E-mail: josefa@uerj.br 
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VARIÁVEIS BIOGEOQUÍMICAS CONTROLADAS PELA MARÉ EM UM 

ESTUÁRIO URBANO: CONTRASTE ENTRE CONDIÇÕES DE SIZÍGIA E 

QUADRATURA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA HAMACHER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Cássia de Oliveira Farias 

Helen Soares 

Michelle Passos Araújo 

Estagiário(s):  

Luiza Gonçalves de Brito 

Voluntário(s):  

Bruna Paixão 
 

Nas grandes metrópoles em zonas costeiras, como a cidade do Rio de Janeiro, há 

forte influência antrópica e estas áreas recebem um intenso aporte de resíduos e 

efluentes trazidos pelas águas continentais. O estudo proposto acompanhou as 

variações de características oceanográficas e físico-químicas no estuário da 

Joatinga. Foram observados dois cenários distintos, ambos na primavera, 

comparando uma condição de maré de quadratura e sizígia. As variáveis avaliadas 

foram: temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido (OD), clorofila a e 

nutrientes inorgânicos dissolvidos. Cada amostragem foi realizada ao longo de um 

ciclo de maré semidiurna, com coletas em intervalos de 1 hora em 2 profundidades. 

As variáveis físico-químicas foram medidas com eletrodos específicos; corrente de 

maré, com equipamento acústico do tipo ADCP fundeado no local; dados 

conservativos e profundidade com CTD e a transparência da água com disco de 

Secchi. A altura de maré foi monitorada através de uma régua graduada fixada 

próxima ao local de coleta, com leituras a cada 15 min. Em laboratório, as 

amostras foram filtradas em filtro de acetato de celulose. Foram analisadas a 

clorofila-a e os nutrientes inorgânicos dissolvidos através de métodos colorimétricos 

clássicos. Na amostragem na maré de quadratura notou-se uma estratificação da 

temperatura e da salinidade na coluna d’água, enquanto que na coleta em sizígia a 

coluna d’água estava bem misturad. Na quadratura, a sílica reativa apresentou 

concentrações elevadas (209 µM) e podem estar relacionadas a eventos de maior 

precipitação, anteriores à data da coleta. Dos compostos nitrogenados, a amônia 

(149µM), em geral era a forma em maiores concentrações, indicando uma possível 

contaminação por esgoto doméstico, ricos neste nutriente. A alta concentração de 

oxigênio dissolvido em superfície (9,98mgL-1), na maré de quadratura, deve estar 

relacionada à elevada produção primária no local, expressada também por altos 

valores de clorofila-a (máximo de 0,16mgL-1) e pH acima de 8,5. Na maré de 

sizígia foram medidos maiores intensidades de corrente média, tanto na vazante 

(0,30ms-1) como na enchente (0,45ms-1), comparados à quadratura, 

respectivamente, 0,28 e 0,30ms-1. Os resultados deste estudo indicam o canal da 

Joatinga como um sistema muito influenciado pelas forçantes meteorológicas, maré 

e aporte de efluentes ricos em nutrientes, fatores que, em conjunto, irão ditar a 

distribuição das variáveis estudadas. 
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WX MAXIMA UM SOFTWARE DE COMPUTAÇÃO ALGEBRICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Matemática 

da Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE ROJAS 

Supervisor(es) Participante(s):  

AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO BARBOSA 

Claudia Ferreira Concordido 

Estagiário(s):  

Luiz Henrique Silva Hoffmann 
 

O projeto objetiva desenvolver uma proposta para o ensino da Álgebra Linear com 

o apoio do Software Livre – Máxima. Diante das reconhecidas dificuldades 

enfrentadas nas Universidades no ensino da matemática em geral, e da Álgebra 

Linear em particular, cogita–se a utilização dos instrumentos da tecnologia da 

informação e da comunicação para melhorar a aprendizagem destes conteúdos. Os 

instrumentos tecnológicos são intensamente usados em educação com inúmeros 

casos de sucesso, principalmente quanto à forma de ensinar e aprender, podendo 

promover uma evolução nos processos educacionais. Desenvolve-se material 

didático que integre soluções algébricas com computacionais Acrescente–se que o 

uso de software livre, além de viabilizar economicamente o projeto de 

informatização da educação, cria trabalho e renda para profissionais de 

desenvolvimento de software, atividade de alto valor agregado. A tecnologia, além 

de oferecer aos professores mais recursos a serem adotados na sua estratégia de 

ensino, pode ser usada para tornar mais lúdica a atividade de aprender. Os 

estudantes, em geral, apresentam sérias deficiências, que vão desde operações 

elementares com números racionais, até função real de variável real, como já foi 

mencionado, passando pela teoria elementar de polinômios, geometria plana e 

trigonometria. Vale mencionar que vários alunos afirmam que alguns desses 

assuntos simplesmente não foram abordados no ensino médio. Esse quadro ainda é 

agravado pela quantidade de matéria correspondente às diversas disciplinas que 

fazem parte do currículo, o que implica em pouco tempo para o estudante fazer 

uma revisão adequada dos conceitos básicos de matemática – necessários às 

demais disciplinas –, mas também pela sua pouca independência no 

desenvolvimento de seus estudos e na administração de sua vida acadêmica 
 

E-mail: rojas@ime.uerj.br 
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ATVIDADES EXPERIMENTAIS CONTEXTUALIZADAS NO ENSINO DE 

QUÍMICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO MERCON 

Supervisor(es) Participante(s):  

Juliana Rocha Rodrigues Barcellos 

Estagiário(s):  

Gabriela Prudencio Pontes 

Voluntário(s):  

Ingrid Gonçalves Marques de Mattos 

Thathiana Spitz Thurler 
 

A experimentação no ensino da química nas escolas tem extrema importância, pois 

facilita o aprendizado dos conteúdos, favorecendo o caráter investigativo e a 

desmistificação do trabalho científico. O desenvolvimento de atividades 

experimentais acarreta um maior interesse e motivação dos alunos pela Química. O 

presente projeto tem como objetivo promover o ensino de Química através de aulas 

experimentais contextualizadas. Os experimentos são realizados com materiais 

simples e de baixo custo, objetivando ampliar sua aplicação em escolas que não 

possuem laboratório. Neste trabalho, os experimentos foram desenvolvidos a partir 

de três temas relacionados à Química: indicadores ácido-base, densidade das 

substâncias e propriedade da matéria. Indicadores ácido-base possuem diferentes 

colorações dependendo do pH do meio. Para explicar essa propriedade, são feitos 

três experimentos: o “sopro mágico”, que consiste na adição de CO2 dos pulmões a 

uma solução de azul de bromotimol em meio básico; o “sangue do diabo”, uma 

mistura rosa intensa de solução de fenolftaleína com amoníaco que libera NH3; e a 

“mensagem secreta” onde um indicador desvenda uma mensagem escrita com 

líquidos incolores ácidos, básicos e neutros. Os experimentos de densidade são: o 

“ovo que flutua” que demonstra que a água pura é menos densa que a água com 

NaCl, pois o ovo flutua nesta e afunda naquela; e a “lâmpada de lava” que, com o 

aquecimento de água e óleo, mostra que a água fria é mais densa que a água 

quente. As práticas “geleca” e “cola caseira” exemplificam a mudança de 

propriedade da matéria. Na “geleca” a adição de solução de bórax (ou água 

boricada com bicarbonato de sódio) à cola branca faz com que a substância fique 

cada vez mais dura, isso porque os polímeros ficam mais entrelaçados. Já na “cola 

caseira”, feita com caseína, uma proteína do leite, há a mistura de compostos para 

formar outro com propriedades adesivas. As três temáticas experimentais são 

interessantes, já que, a partir delas, é possível ampliar e aprofundar os 

conhecimentos químicos dos estudantes. Além disso, esse método de ensino 

contribui para que o aluno desenvolva a vontade de se tornar autônomo na busca 

pelos conhecimentos envoltos na área em questão. 
 

E-mail: fabiomercon@gmail.com 
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ANÁLISE DO PERÍODO ROMÂNTICO DE UM PONTO DE VISTA 

INTERDISCIPLINAR 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 

Fenomenologia e suas Aplicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA 

Estagiário(s):  

Lucas Machado de Carvalho 

Marcos Cesar Paes de Carvalho Filho 
 

O presente trabalho teve como objetivo descrever a mentalidade de uma época, o 

Romantismo. Tendo em vista o largo período no qual o romantismo se deu e 

considerando suas mais diversas manifestações, buscamos abordar pensadores que 

são tidos como grandes exponentes em suas mais diversas atuações. Da filosofia à 

música, os ideais românticos se fazem presente e se hoje podemos estar ainda 

familiarizados com várias de suas características é porque sua construção 

conceitual merece, no mínimo, alguma atenção. Partimos da revolução francesa, 

evento histórico que moldou a mentalidade de uma época que vai estender tais 

ideais revolucionários a outras esferas para além da política. Tendo como marca a 

valorização do sentimento como fim em si mesmo, o apelo às belas formas da 

natureza numa época de revolução industrial, a terceira sinfonia de Beethoven, as 

pinturas de Caspar David Friedrich, por exemplo, são expressões máximas de um 

tempo. Questionando a tradição clássica, o romantismo trará consigo uma 

revolução estético-social que colocará o subjetivo como regulador da experiência. 

No presente trabalho estudamos como essa revolução no modo de pensar foi 

condição de possibilidade para a manifestação de um idealismo nas artes. Para a 

realização de tal trabalho priorizamos elementos gerais que influenciaram direta ou 

indiretamente a música, tal como o surgimento dos virtuoses, o surgimento do 

músico como um profissional desvinculado de um mecenas, a composição de 

poemas sinfônicos e da música programática entre outros. 
 

E-mail: mluciag@uerj.br 
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DISCALCULIA EM FOCO: COLORIR PARA APRENDER 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JEANNE DENISE BEZERRA DE BARROS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Regina Felix Arantes da Silva 

Simone Pereira Monteiro 

Estagiário(s):  

Sara de Mattos Santos 
 

Discalculia é um distúrbio de aprendizagem considerado uma desordem estrutural 

da maturação das capacidades matemáticas, sem desordem das funções mentais 

generalizadas. As causas da discalculia são: neurológica, linguística, psicológica, 

genética e a pedagógica. Etimologicamente, discalculia deriva dos conceitos “dis” 

(mal, dificuldade, desvio) + “calculare” (calcular, contar), ou seja, é um distúrbio 

de aprendizagem que interfere negativamente com as competências de matemática 

de alunos que, noutros aspetos, são normais. Em 2012, foi iniciado o projeto de 

Iniciação à Docência Discalculia em foco: Colorir para Aprender, na Sala de 

Recursos Multifuncional do IEGRS (SRM-IEGRS), em parceria com a UERJ, 

atendendo alunos que frequentam esse espaço no contra-turno. O projeto tinha 

como objetivo primeiro atender uma aluna que, em 2011, cursava o 5° ano de 

escolaridade e ficou retida 4 (quatro) anos nessa série. Surgiu então, a partir do 

fato, a necessidade de uma intervenção em conjunto para viabilizar meios onde a 

aluna fosse atendida, já tendo tido o diagnóstico de discalculia. Em seguida, outros 

alunos com problemáticas semelhantes foram inseridos no projeto. O trabalho, 

atualmente, disserta sobre o distúrbio de aprendizagem discalculia e apresenta 

algumas atividades aplicadas na SR. Como parte do projeto temos participado de 

seminários onde estudamos o tema, do ponto de vista pedagógico principalmente, 

além do ponto de vista científico. Neste ano uma das professoras orientadoras tem 

uma aluna de mestrado com o mesmo tema e aproveitando o trabalho já iniciado 

com a aluna de graduação, juntamos saberes e experiência para interagir na SRM-

IEGRS. 
 

E-mail: jeanne@ime.uerj.br 
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ENSINO DE QUÍMICA POR INVESTIGAÇÃO: ARTICULANDO TEORIA E 

PRÁTICA NA FORMAÇÃO E AÇÃO DOCENTE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO MERCON 

Estagiário(s):  

Thathiana Spitz Thurler 

Voluntário(s):  

Gabriela Prudencio Pontes 

Ingrid Gonçalves Marques de Mattos 
 

Os alunos da educação básica muitas vezes consideram a Química como uma 

ciência abstrata e afastada de seu dia-a-dia. Esses aspectos acabam por 

desmotivar esses alunos para o estudo da Química. Visando aproximar e motivar os 

alunos, diversas estratégias vem sendo propostas, como softwares educacionais, 

jogos e a realização de experimentos. No presente projeto, buscou-se o 

desenvolvimento de atividades experimentais contextualizadas, através do 

emprego de materiais simples, de baixo custo e de fácil acesso, pois, assim, mesmo 

os professores de escolas com poucos recursos e sem laboratório podem tornar a 

aula mais atrativa. Com esse objetivo, foi selecionado um grupo de experimentos 

que envolveram a abordagem de diferentes conceitos científicos. Dois deles 

abordaram densidade; três envolveram equilíbrio ácido-base e outros dois 

envolvem a transformação química da matéria. A prática "ovo que flutua" mostra 

que a mistura de água com sal de cozinha é mais densa do que a água pura, pois o 

ovo flutua na mistura, enquanto afunda em água pura; a "lâmpada de lava" mostra 

que a água quente é menos densa do que a água fria, pois, quando fria, é mais 

densa do que o óleo e, quando quente, menos densa; a "mensagem secreta" 

(mensagens feitas em papel branco com soluções incolores de diferentes pHs), 

"sopro mágico" (adição de CO2 a uma solução básica) e "o sangue do diabo" ( 

mistura de fenolftaleína com amoníaco) mostram reações ácido-base através da 

mudança de coloração dos indicadores utilizados, devido ao deslocamento do 

equilíbrio; a "geleca" mostra alterações no aspecto através de reações que 

entrelaçam mais as cadeias poliméricas da cola branca;e, por fim, a "cola caseira", 

que mostra a que uma substância com determinada propriedade pode ser 

preparada através de outras que não possuem essa propriedade. Esses são apenas 

uma pequena parte de uma grande gama de experimentos que podem ser 

desenvolvidos em sala de aula e que proporcionam ao aluno uma interação maior 

com a Química, fazendo com que desenvolvam seu interesse em conhecer cada vez 

mais essa ciência. 
 

E-mail: fabiomercon@gmail.com 
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ENSINO DE FÍSICA BÁSICA NO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DA PLATAFORMA 

MOODLE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDUARDO PILAD NOBREGA 

Estagiário(s):  

Luisa Lemos Teixeira 
 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no cotidiano escolar 

apresentam uma nova perspectiva para a educação, pois os estudantes têm a 

possibilidade de interagir através das redes de comunicação. A respeito da 

utilização de tais tecnologias, o Moodle tem se consolidado como uma plataforma 

de aprendizagem à distância, ou seja, num ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem (AVEA). Esse ambiente é apontado como um instrumento de apoio 

pedagógico, contribuindo efetivamente para a aprendizagem e reafirmando a 

importância de metodologias nas quais o aluno seja sujeito ativo do processo 

educativo. Diante disso, a utilização da plataforma Moodle poderá contribuir com a 

aprendizagem e propiciar um maior envolvimento dos alunos. Nesse trabalho 

desenvolvemos numa perspectiva metodológica centrada nos alunos matriculados 

no ensino médio. A interação dos orientandos com esses alunos se deu através de 

uma plataforma de aprendizagem em rede apoiada na Internet, plataforma Moodle, 

através da qual, poderão acessar o conteúdo da disciplina e realizarem as 

atividades acadêmicas. Nosso foco foi especialmente o desenvolvimento de 

habilidades e competências para a aprendizagem colaborativa e o exercício da 

autonomia. Foi adotada a abordagem construcionista, buscando resgatar os 

conhecimentos prévios dos bolsistas e o trabalho com temas que façam parte da 

realidade dos mesmos e que sejam significativos para a aprendizagem. Utilizamos 

da plataforma Moodle para incentivar o interesse de alunos do ensino médio (CAp-

UERJ) pelas ciências exatas, como a física, a química e a matemática. Através de 

animações em Powerpoint e Java, vídeos com experiências de eletricidade e 

magnetismo gravadas na UERJ e exercícios de fixação do conteúdo, nas principais 

áreas da física no ensino médio. O curso é uma ferramenta de apoio ao ensino na 

escola, de forma interativa, com feedbacks dos alunos o que possibilitou uma 

avaliação positiva da plataforma Moodle. 
 

E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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GIRASSOL SOLAR 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MIRIAN ENRIQUETA BRACCO 

Estagiário(s):  

LÉO ZAMBOTI BRANDÃO 

Voluntário(s):  

YAN CARLOS AMBROSIO DE SOUZA 
 

Com o objetivo de divulgar a energia solar e visando um melhor aproveitamento da 

energia solar em um sistema fotovoltaico, que permite a conversão de energia solar 

em energia elétrica, foi proposto um sistema no qual pudesse fazer com que as 

placas fotovoltaicas se alinhassem com o sol durante o dia, em outras palavras, um 

seguimento solar inteligente. Este sistema chamado de girassol solar e um 

equipamento de fácil utilização nos laboratórios escolares com a finalidade de 

divulgar e preparar alunos de ensino fundamental e médio para estas novas 

tecnologias. O objetivo pretendido, portanto, é obter uma melhor eficiência e ainda 

com um menor custo de produção, aproveitando melhor a irradiância solar. O 

seguimento solar é feito através do uso resistores sensíveis a intensidade de luz, 

chamados de fotoresistores. Estes direcionam a placa fotovoltaica através de uma 

programação feita no microcontrolador e que, por sua vez, faz com que um motor 

de passo gire acompanhando do sol. Além desta função, o microcontrolador faz 

também leituras da placa fotovoltaica e com os dados efetua os cálculos da 

potencia, tensão e corrente. Essa programação extra feita no microcontrolador 

mostrar os dados obtidos em intervalos pré determinados em uma tabela do Excel. 

Isso nos permite além de fazer uma media de desempenho, também fazer uma 

melhor comparação de eficiência entre uma placa fotovoltaica fixa e outra 

utilizando o sistema de seguimento solar. Ao iniciamos os testes, para uma analise 

melhor e mais precisa, escolhemos dias preferencialmente ensolarados e neles 

trabalhamos em diversos faixas de períodos de funcionamento, indo desde curtos 

períodos de 1 hora até a longos períodos de aproximadamente 6 horas. Ao 

analisarmos os dados, deduziu-se que no inicio quando se é colocado as placas 

fotovoltaicas no sol o sistema de seguimento é mais vantajoso por ter uma tensão 

maior, que infere diretamente numa potencia e corrente maiores, que a placa fixa. 

Contudo, conforme elas passam o tempo no sol, a eficiência da placa com 

seguimento diminui e a placa fixa se torna mais eficiente. Isso se deve ao fato que 

por estar em uma linha direta com o sol, a placa se aquece muito mais que a fixa, 

fazendo com que aja uma perda na potência na forma de calor. Uma solução para 

esse problema seria a utilização de um sistema de aquecimento de água em 

conjunto com a placa fotovoltaica, onde se geraria não só eletricidade como água 

quente. 
 

E-mail: bracco@uerj.br 
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O NEGRO COMO TEMÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Orgânica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

AYRES GUIMARAES DIAS 

Estagiário(s):  

Caio Carlyle Santoro Bichara 
 

O Ensino de Química no Brasil tem se mantido distante das questões envolvendo a 

temática racial e a questão de cotas nas Instituições Públicas de Ensino Superior. 

Os problemas concretos envolvendo a dificuldade de implementação de políticas de 

reparação justas são hoje um dos maiores desafios à sociedade brasileira. Nesse 

contexto o desenvolvimento de programas educacionais que promovam a 

integração racial e a criação de um ambiente educacional que valorize esta 

importante parcela da população brasileira, reconhecendo as disparidades entre 

brancos e negros e assumindo o compromisso de eliminar as desigualdades raciais, 

parece mais exequível e justa. Atualmente, a utilização de temas geradores 

contextualizados com a questão racial tem se mostrado uma ferramenta útil para 

tentar tratar a questão e fazer com que a Química no Ensino Médio seja algo mais 

próximo e motivador. Dessa forma o projeto pretende usar a questão racial para 

ensinar o conteúdo da disciplina, de forma a tornar a aprendizagem do discente 

mais significativa e prazerosa, além de associá-la a sua vivencia e os temas 

fundamentais. Nessa metodologia serão elaboradas aulas teóricas, onde a 

discussão do papel de figuras públicas de origem africana no desenvolvimento 

científico do país servirá para aproximar o aluno, melhorando sua autoestima e 

consequentemente, seu desempenho acadêmico. O material didático será produzido 

e aplicado pelos alunos do curso de Licenciatura em Química da UERJ em turmas do 

Ensino Médio de colégios públicos e privados, sendo os resultados obtidos avaliados 

e discutidos entre os participantes do projeto. Temas centrais associados ao saber 

ancestral africano como a tecnologia de mineração e a química de produtos 

naturais complementarão a temática de trabalho. O projeto pretende associar a 

fundamentação teórica dos futuros professores de Química formados pela a UERJ, 

acrescentando a sua formação profissional as diversas facetas da composição do 

tecido social brasileiro. 
 

E-mail: ayres.dias@gmail.com 
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PESQUISA EXPLORATÓRIA COM O OBJETIVO DE FORMULAR UMA 

METODOLOGIA PARA O ENSINO DE FÍSICA ATRAVÉS DO TÊNIS DE MESA. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANA BULOS SANTIAGO 

Estagiário(s):  

Antonio Henrique S. R. Jorge 
 

Nossa proposta visa ensinar a ciência física contextualizada em atividades 

esportivas. Para tal, trabalhamos sob a lógica da indissociabilidade entre pesquisa, 

ensino e extensão, de modo que, através do desenvolvimento cuidadoso da 

pesquisa em ensino de física aplicamos nossos resultados em espaços formais e 

não-formais de educação. Ainda em fase exploratória de pesquisa, escolhemos o 

esporte tênis de mesa (ping-pong) na perspectiva de abordar alguns fenômenos 

físicos presentes nesta modalidade. Estamos estudando artigos científicos que 

apresentam resultados experimentais interessantes e formulações teóricas para 

descrição das características deste esporte. Conceitos de conservação do momento 

linear, impulso, centro de massa, e frequência de oscilação são bastante relevantes 

para o entendimento de suas propriedades físicas. Como o foco deste projeto é o 

ensino-aprendizagem no ensino básico, se faz necessário selecionar os conteúdos 

específicos da nossa disciplina que estão associados a descrição do tênis de mesa, 

desenvolver experimentos para aula prática, e estruturar a sequência didática que 

futuramente será implementada à nível de ensino básico. Esta metodologia de 

trabalho vem sendo desenvolvida a algum tempo pelo nosso grupo. A 

contextualização de fenômenos físicos nos seguintes esportes: corrida, salto em 

distância, futebol, karatê, e escalada foram temas pesquisados, e trabalhados por 

nós desde a sua formulação até a sua aplicação em pré-vestibulares sociais, 

escolas, e para professores em formação inicial e continuada. 
 

E-mail: rosanabulos@gmail.com 
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ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS SIMPLES ATRAVÉS DO SOFTWARE 

MODELLUS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física da Matéria Condensada 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDUARDO PILAD NOBREGA 

Estagiário(s):  

Carlos Junior Felix Rodrigues 
 

O objetivo deste trabalho é investigar o processo de aprendizagem de estudantes 

que trabalharam com modelagem e simulação computacional utilizando o programa 

Modellus no estudo da eletricidade. No ensino de circuitos elétricos simples, o foco 

do presente estudo, a forma mais tradicional de promover a curiosidade e 

interatividade compreende no desenvolvimento de atividades experimentais, 

levando em conta o conhecimento prévio por parte dos alunos. Mais recentemente, 

simulações interativas (como exemplo, simulações PHET- 

https://phet.colorado.edu) fornecem uma ponte entre a figura estática e o conceito 

de física (o grego antigo: φύσις physis "natureza") e a interação entre a prática 

experimental e as atividades computacionais, além do incentivo dos estudantes, 

contribuem de forma significativa para o aprendizado de circuitos elétricos. 

Eletricidade, assunto envolvido em diversos cursos da UERJ, é uma das áreas da 

física mais estudada em termos de dificuldades de aprendizado. Uma parte 

significativa desses estudos tratam do ensino de circuitos elétricos simples e, de 

acordo com esses estudos, o aluno não é capaz de analisar e prever o 

comportamento das grandezas físicas envolvidas em tais circuitos, mesmo após 

uma instrução formal [McDermott and Shaffer (1992)]. Dentre as muitas 

ferramentas computacionais disponíveis (Interactive Physics, aplicativos Java, 

Stella, Powersim, Modellus, etc.) selecionamos o software Modellus, através dele é 

possível propor dois tipos de atividade: 1) simulação e modelagem, e as formas de 

interação dos alunos com o modelo computacional: 2) exploratória e expressiva. 

Além disso o Modellus tem uma interface intuitiva que facilita a interação dos 

alunos com modelos computacionais em tempo real, permitindo a observação de 

experiências conceituais múltiplas simultaneamente. 
 

E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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MONITORIA ON LINE E APLICAÇÃO DE SÉRIES DE FOURIER 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JEANNE DENISE BEZERRA DE BARROS 

Estagiário(s):  

Igor Valadares de Souza Ferreira 

João Paulo Alves Barros 
 

O trabalho de monitoria embora muito exaustivo tem os seus méritos quando o 

monitor aperfeiçoa seus conhecimentos e ainda tem a oportunidade de trabalhar 

com a docência em estágio inicial. Neste ano, a professora Jeanne Barros introduziu 

uma nova experiência na monitoria de Cálculo I. A professora enquanto 

coordenadora de monitoria observou que a procura ao monitor ser restringia quase 

sempre durante a fase pré-prova, isto é, a poucos dias da prova o aluno tem 

contato com o monitor. Observando também as horas gastas na internet pelo nosso 

alunado, considerou a possibilidade de colocar um monitor trabalhando on line 

durante o seu horário de na monitoria. Como primeira experiência, seria necessário 

uma boa vontade dos professores de cálculo e também disposição do monitor de 

aprender a escreve com um processador de texto que fosse mais flexível para os 

textos matemáticos. O trabalho se encontra em fase experimental, com todos o 

problemas naturais que advêm de metodologias recentes no meio acadêmico e 

espera-se que, ao ser desenvolvido plenamente, possamos passar para outras 

disciplinas. Nosso primeiro passo foi utilizar a plataforma do LATIC/UERJ, criando 

uma disciplina Monitoria On Line de Cálculo I. E nessa disciplina do Moodle, temos 

buscado ainda em fase inicial: listas de exercícios dos professores das disciplinas 

Cálculo I e Cálculo Diferencial e Integral I, montar passo a passo de pontos da 

matéria que sejam importantes e até considerados difíceis pelos alunos, 

disponibilizar provas recentes ou não dos professores que estão ministrando a 

disciplina (uma delas). Além disso, procurar interagir com os alunos que entram em 

contato pela plataforma do Moodle. A outra parte do trabalho diz respeito a 

aplicação de séries de Fourier. 
 

E-mail: jeanne@ime.uerj.br 
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MONITORIA DE OCENAOGRAFIA BIOLÓGICA 1 E 2- EXPERIÊNCIA 

DIDÁTICA E PRÁTICA DE OCEANOGRAFIA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER 

Estagiário(s):  

Nara de Azevedo Garcia 
 

A monitoria das disciplinas Oceanografia Biológica I e II forneceu aulas de apoio 

sobre todo o conteúdo das disciplinas, que versam sobre a ecologia do plâncton e 

bentologia, respectivamente. Estas aulas de apoio foram ministradas com foco nas 

dúvidas da turma e de cada aluno, utilizando fontes bibliográficas fornecidas pelo 

professor. Ao longo das aulas de monitoria a presença dos alunos foi registrada e 

foi observado uma frequência alta de presenca nos encontros próximos às provas, 

nos meses de Abril e Julho, onde os alunos solicitavam mais aulas de apoio. 

Também foi observado que o rendimento dos alunos nas respectivas disciplinas 

aumenta quando há monitoria. Além disso, o monitor auxiliou nas atividades de 

campo envolvidas, tanto na organização prévia do material necessário quanto no 

desenvolvimento das práticas. O monitor também ficou responsável por enviar as 

aulas ministradas pelo professor para o respectivo e-mail de cada aluno, supervisão 

dos estudos dirigidos e das provas. A atividade de campo dessas disciplinas foi 

realizada em conjunto em Caravelas, Bahia. Foram atendidos 35 alunos nesta 

prática, e no campo os estudantes manusearam materiais de coleta de plâncton e 

bentos em distintos ambientes- como estuários, manguezais e na plataforma 

continental (Arquipelago de Abrolhos). A monitoria proporciona a primeira 

experiência didática e insere o aluno-monitor na metodologia de ensino. O 

desenvolvimento das atividades descritas anteriormente permitiu entender as 

maneiras como se faz possível a transmissão de conhecimento, e o esclarecimento 

de dúvidas. 
 

E-mail: gleycimoser@gmail.com 
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A FÍSICA EXPERIMENTAL NO COLÉGIO HORÁCIO MACEDO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALAN FREITAS MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maurício Penetra da Roza 

Estagiário(s):  

Alexander Gomes De Franco 

Débora Dantas Rêgo 

Juliana Cilento da Silva 

Lucas Toledo de Britto das Chagas 

Thainá Ribeiro Zuquim 

Tiago Coutinho das Neves 
 

O Programa Institucional Brasileiro de Iniciação à Docência (PIBID) possui como 

objetivo principal inserir o licenciando no cotidiano de uma sala de aula, para que 

este vivencie plenamente a prática docente do dia a dia. Para tal, os alunos de 

licenciatura em Física auxiliam o professor de Física do Colégio Estadual Professor 

Horácio Macedo com aulas expositivas de experimentos, além de preparar listas de 

exercícios, reforço em matemática e ministrar aulas com a orientação do professor. 

Por consequência, será apresentado na 26° UERJ SEM MUROS, com o objetivo de 

ministrar uma oficina destinada a ensinar para os seus participantes a construção 

de dois experimentos, um de calorimetria e o outro de eletricidade, no qual fizeram 

parte das aulas do ano de 2015 das turmas do 2° e 3° anos do Ensino Médio no 

Colégio Estadual Professor Horácio Macedo. A fim de exemplificar a propagação de 

calor por convecção, por meio de materiais de baixo custo, como papel, vela e 

fósforo será construído o experimento “Espiral de Arquimedes”. Como o próprio 

nome sugere, será confeccionado um espiral com papel, e partir disso, o fenômeno 

será observado. Esta atividade é simples e de fácil construção, levando em conta 

que um dos objetivos é despertar a curiosidade inerente do caráter científico de 

cada um. Com o propósito de ilustrar o conceito de isolantes e condutores de forma 

lúdica, igualmente será utilizado materiais de baixo custo, como fios de cobre, 

suporte para pilhas, fita isolante, lâmpada, um pedaço de esponja, um pedaço de 

alumínio e papelão. Será confeccionado um esquema com exemplos de materiais 

condutores e isolantes, e, ao encostar os fios em um determinado material, a 

lâmpada irá acender caso o corpo seja condutor ou permanecer apagada, caso o 

corpo seja isolante. Nesta prática, o conceito de eletrólise poderá ser visto 

utilizando apenas um copo com água salgada. Para completar a oficina, será 

apresentado experimentos virtuais, vistos a partir de softwares didáticos de ensino 

de física. Juntamente, haverá uma mostra de experimentos de física que abordam 

as diferentes facetas que esta disciplina possui, desde a mecânica até as mistérios 

ópticos da luz. Os experimentos apresentados são de base intuitiva, exploram o 

aspecto lúdico da física aplicada. Além disso, mostrar-se-á aplicação em sala de 

aula fazendo as experiências para o visitante, proporcionando que ele vivencie o 

acontecido durante as aulas nas escolas. 
 

E-mail: alanfmac@gmail.com 
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DOS 

CONCEITOS QUÍMICOS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GOMES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Denise Gutman Almada 

Estagiário(s):  

Ana Carolina Pereira Real 

Cristiano Lourenco Renovato 

Fernanda de Souza Soares 

Patrick Andersson Barreto Frasão 
 

A Química está presente em nosso cotidiano, no entanto, não raro os estudantes 

consideram que é muito difícil aprendê-la. Compreender o conhecimento químico 

envolve transitar entre três níveis de representação: o macroscópico 

(ver/manusear materiais e descrever suas propriedades e transformações), o 

submicroscópico (usar teorias e modelos para explicar os fenômenos por meio de 

arranjos e movimentos de partículas - moléculas, átomos, íons, elétrons, etc.) e o 

simbólico ou representacional (usar a linguagem química - símbolos, fórmulas, 

equações, etc). Os estudantes precisam estabelecer relações entre esses níveis 

para se tornarem capazes de construir seus próprios modelos mentais. A realização 

de experimentos demonstrativos ou investigativos seguida da 

apresentação/discussão de modelos explicativos é um recurso pedagógico que pode 

auxiliar o aluno a fazer a transição pretendida. Neste sentido, uma das ações do 

Subprojeto Pibid Química da UERJ é promover a inserção de atividades 

experimentais que contribuam para a melhoria do aprendizado dos conceitos da 

Química pelos estudantes. Neste trabalho divulgamos as atividades experimentais 

que têm sido realizadas no Colégio Estadual Prof. Ernesto Faria, onde atuam os 

bolsistas de ID. As atividades foram realizadas no laboratório de Ciências do 

Colégio com estudantes das três séries do EM. Seis turmas, com cerca de trinta e 

cinco alunos, foram dividas em grupos com 50% do efetivo, devido às limitações do 

espaço físico. Os bolsistas Pibid conduziram as atividades experimentais seguindo 

roteiros pré- estabelecidos. As discussões foram realizadas no decorrer e ao final 

das atividades. Os estudantes foram avaliados por suas participações e pelos 

relatórios elaborados. Foram realizadas as seguintes atividades: Experiências sobre 

densidade; Separação dos componentes de misturas; Há espaços vazios na 

matéria?; Ensaio de chama; Identificando o caráter ácido-básico de alguns 

materiais; Verificando as propriedades dos ácidos; Combinações químicas; Reações 

reversíveis e o estado de equilíbrio; Reações de transferência de elétrons e Células 

eletroquímicas: pilhas. Os estudantes, geralmente, demonstram interesse em 

acompanhar as experiências e fazem perguntas interessantes, mas têm dificuldades 

em se concentrar e participar das discussões sobre como os modelos da química 

explicam os eventos observados. Também têm dificuldades para fazer anotações 

durante as aulas e em redigir os relatórios. Agradecemos o apoio do Pibid/Capes. 
 

E-mail: fatgomes@uerj.br 
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CARIOCA, SANGUE BOM! 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GOMES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Sandra Maria Fructuoso 

Estagiário(s):  

Carla Raiana Pereira Feitosa 

Gislaine Mendes Lira 

Jonatan Pinto Cavalcante 

Luciano Marques de Castro 

Voluntário(s):  

André Luiz Aurélio 

Renan Vommaro Felipe de Souza 
 

Este trabalho relata a participação dos bolsistas Pibid do Subprojeto Química-UERJ 

no evento “Carioca, sangue bom!” realizado no Colégio Estadual Herbert de Souza, 

como parte das celebrações dos oitenta anos que seu Patrono, Herbert José de 

Souza, o Betinho, completaria em 2015. Por sugestão da Direção do Colégio, os 

estudantes deveriam desenvolver projetos/trabalhos sobre a temática “Sangue”. 

Visando abordar conceitos de Química relevantes neste contexto, a equipe do Pibid 

Química-UERJ propôs o estudo dos seguintes temas interdisciplinares: (i) “Os 

alimentos e a produção de sangue”; (ii) “O amargo sabor do doce”; (iii) “O sal 

nosso de cada dia”; (iv) “Níveis de oxigênio no sangue e atividade física”; (v) 

“Solução tampão e o controle do pH do sangue“; (vi) “Efeitos do álcool no sangue”; 

(vii) “CO: uma afinidade perigosa com o sangue”, (viii) “Solubilidade do oxigênio no 

sangue: perigos e cuidados no mergulho” e (ix) A Ciência em busca de vestígios 

(de sangue)”. A seleção desses temas objetivou também conscientizar os 

estudantes sobre a importância de uma alimentação saudável; os benefícios e os 

cuidados que devem ser tomados durante a prática de exercícios físicos; os efeitos 

do álcool no organismo humano e sobre os riscos de envenenamento por monóxido 

de carbono. Estudantes do turno diurno de três turmas do segundo ano do Ensino 

Médio e de uma turma NEJA, divididos em grupos de cinco a sete componentes, 

orientados por seis bolsistas Pibid e pela Professora de Química, fizeram 

levantamentos sobre os temas em livros e revistas na biblioteca do Colégio e em 

sites específicos da Internet; testaram experimentos no laboratório e elaboraram 

textos e apresentações. Os trabalhos foram expostos pelos grupos, oralmente e em 

cartazes, na semana do evento. Os estudantes foram avaliados em relação aos 

seus desempenhos, no decorrer das atividades de elaboração e na mostra dos 

trabalhos, pelos bolsistas Pibid e pela Professora Sandra. Consideramos que as 

atividades realizadas trabalharam conceitos de Química em diferentes contextos, o 

que, de certo modo, favoreceu que estes adquirissem maior significado para os 

estudantes do Ensino Médio, e permitiram desenvolver opiniões a respeito de temas 

tão presentes em seus cotidianos. Por outro lado, as ações desenvolvidas pelos 

bolsistas Pibid proporcionaram vivências do ambiente escolar e de práticas 

docentes importantes para futuras atuações profissionais. Agradecemos o apoio do 

Pibid/Capes. 
 

E-mail: fatgomes@uerj.br 
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CONCEPÇÕES PRÉVIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ACERCA DA 

TEMÁTICA “LIXO ELETRÔNICO” 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GOMES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Denise Gutman Almada 

Estagiário(s):  

Aline Florentino da Costa 

Vinicius Oliveira da Silva Pinto 
 

O lixo eletroeletrônico ou e-lixo é constituído por aparelhos elétricos e 

eletroeletrônicos: televisores, rádios, DVD’s, telefones celulares, equipamentos de 

informática, filmadoras, ferramentas, lâmpadas fluorescentes, brinquedos, 

refrigeradores, etc. A constituição variada do lixo eletroeletrônico leva a problemas 

diversos quando se trata de descartá-los. Nestes materiais estão presentes 

milhares de substâncias, muitas delas tóxicas aos seres humanos e ao meio 

ambiente. Os estudantes representam uma geração de consumidores ávidos pelos 

últimos lançamentos tecnológicos. Neste sentido, é necessário promover uma maior 

conscientização ambiental entre eles ao discutir sobre a importância do consumo 

consciente e a problemática do descarte do lixo. Relatamos, neste trabalho, os 

primeiros resultados do projeto escolar que está sendo desenvolvido no C. E. Prof. 

Ernesto Faria com turmas do E. M. do turno diurno, com o apoio de bolsistas Pibid 

Química-UERJ. Os principais objetivos do projeto são promover debates em sala de 

aula sobre a questão ambiental do lixo eletroeletrônico, que é pouco discutido nos 

meios de comunicação e acadêmico, mas que já é considerado um grande 

problema mundial, e contribuir para a formação de bolsistas de Iniciação à 

Docência mediante a elaboração e aplicação de práticas didático-pedagógicas com 

enfoque CTS e que visem também promover a educação ambiental do educando. A 

primeira etapa do projeto consistiu na aplicação de um questionário eletrônico, de 

seis perguntas, sobre as concepções prévias dos estudantes em relação à temática 

lixo eletrônico. O questionário foi respondido por quarenta e dois estudantes. A 

análise dos resultados mostrou que 88% dos estudantes reconhecem os diferentes 

tipos de lixo, inclusive 60% sabe bem o que é lixo eletrônico. 75% declarou que 

não faz qualquer separação do lixo. 75% dos estudantes sabem que o Brasil está 

entre os cinco países que mais contribuem para a geração de lixo eletrônico. 45% 

dos estudantes declararam que trocam de celular em um intervalo de dois a cinco 

anos e 38%, a cada dois anos. 48% dos estudantes declararam que já mudaram 

seus hábitos em prol do meio ambiente e 40% pretende mudar no futuro. 

Concluímos que os estudantes avaliados têm ciência da problemática ambiental do 

lixo. Desta maneira, esperamos poder fazer um trabalho bastante produtivo com os 

demais estudantes e a comunidade local. Os resultados do projeto serão expostos 

durante a Feira do Conhecimento 2015. Apoio: Pibid/Capes. 
 

E-mail: fatgomes@uerj.br 
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EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO APLICADOS AO ENSINO DE FÍSICA 

APLICADO AO COLÉGIO VISCONDE DE CAIRU 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALAN FREITAS MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Fabiano Fernandes de Oliveira 

Estagiário(s):  

Luciana Santana da Silva 

Mariana Gisbert Jardim dos Santos 

João Pedro Marinho Farias 

Marcelino Welfare Silva Lima 

Taina de Araujo Carvalho 

Thales Torres Ferreira Alves 
 

Por meio da parceria com a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), o PIBID (Programa Institucional da Bolsa de Iniciação à Docência) 

prevê a locação de licenciandos em escolas de ensino básico, visando contribuir 

para a melhoria do ensino e da qualidade profissional dos futuros docentes. O 

Subprojeto Física do PIBID, "Saber escolar e formação docente na escola básica", 

tem como objetivo o ensino da disciplina por meio de experimentos que utilizam 

materiais de baixo custo, aproximando o estudante do fenômeno físico. Com 

atividades no laboratório, os alunos têm uma referencia prática a respeito do 

conteúdo construído em sala de aula. Reforçando as aulas teóricas com práticas 

demonstrativas conseguimos tornar as aulas, que acabam se tornando maçantes 

com o tempo, em aulas que motivam o aluno a empenhar-se nos estudos, 

transformando alunos dispersos e apáticos em alunos assíduos e empenhados 

Portanto, os alunos de licenciatura em física auxiliam o professor do Colégio 

Estadual Visconde de Cairu com aulas experimentais. O trabalho que será 

apresentado, com o uso do pôster, faz parte das atividades desenvolvidas pelos 

bolsistas no Colégio Estadual Visconde de Cairu. Como o objetivo é de mostrar a 

contribuição desta metodologia para o aprendizado dos estudantes, a proposta para 

a edição da UERJ sem muros é uma oficina onde os visitantes possam construir e 

interagir com duas atividades desenvolvidas pelo projeto, no qual fizeram parte das 

aulas do ano de 2015 das turmas do 1º ano do Ensino Médio do colégio. Assim, os 

participantes terão contato com a mesma experiência evidenciada pelos alunos do 

ensino médio. Os experimentos que serão confeccionados são de base intuitiva, 

exploram o aspecto lúdico da física aplicada. Com esta oficina podem-se trabalhar 

os seguintes aspectos: objetivo do experimento, demonstração, montagem, 

funcionamento, fenômenos e aplicações. Esta oficina será aberta a qualquer público 

e todos que participarem poderão ficar com os experimentos confeccionados. 

Portanto, construindo as experiências junto ao visitante, proporcionamos que ele 

vivencie o acontecido durante as aulas na escola. 
 

E-mail: alanfmac@gmail.com 
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RISCO NATURAL: INDICADORES DE MORFODINÂMICA E EROSÃO COSTEIRA 

NA PRAIA DA TARTARUGA – RIO DAS OSTRAS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Edinaly dos Santos Freire 
 

Este trabalho é baseado na experiência adquirida durante uma visita de campo para 

atender a disciplina Geomorfologia Costeira, realizada entre os dias 15 e 17 de 

Dezembro de 2014. Partindo dessa premissa, tem-se por objetivo fazer a descrição 

das características observadas no ponto de campo localizado no arco praial entre o 

Cabo Búzios e Rio das Ostras, a Praia da Tartaruga – Rio das Ostras – e, a partir de 

imagens da plataforma Google Earth, ressaltar a relevância do estudo do risco 

natural associado à morfodinâmica desse tipo de ambiente. Para tal, foi realizada 

uma revisão bibliográfica, que somou-se ao conhecimento empírico sobre a área de 

estudo. A Praia da Tartaruga, de acordo com as observações, pode ser classificada 

como refletiva, pois apresenta face de praia íngreme, granulometria areia 

média/grossa e ausência de zona de surf, características estas influenciadas pela 

baixa disponibilidade sedimentar associada a sua localização. Além disso, se 

sobressaem na paisagem uma ausência de berma e estreita faixa praial, que são 

propriedades típicas de um perfil de erosão. Isso se deve à exposição desse 

ambiente, que encontra-se totalmente vulnerável às ondas de Sul/Sudeste – 

oriundas de eventos de ressaca – e, mesmo estas sendo menos freqüentes que as 

ondas de NE/E, possuem maior energia e intenso potencial de retrabalhamento 

sedimentar, contribuindo para o processo de retrogradação da linha de costa. 

Desse modo, observa-se que o processo erosivo faz parte da dinâmica desse 

ambiente e que devido a isso apresenta um risco natural, que inviabiliza o 

estabelecimento de construções em face da possibilidade de maiores perdas 

futuras, pois esse risco está diretamente associado aos impactos que o ambiente 

pode causar ao ser humano. A praia em questão, desse modo, configura-se como 

uma área crítica, encontrando-se agora em uma situação mais preocupante pois o 

município de Rio das Ostras registra a maior taxa de crescimento do estado 

segundo o IBGE, acentuando-se assim a problemática do risco. 
 

E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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CONDIÇÕES MICROCLIMÁTICAS: ESTUDO DE CASO DO BAIRRO 

MARACANÃ, RJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Meteorologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RICARDO AUGUSTO CALHEIROS DE MIRANDA 

Estagiário(s):  

Lidiane Oliveira Lemos 
 

A expansão urbana é uma das principais formas pelo qual o homem altera o 

ambiente, transformando meio natural em áreas artificiais, marcando sua conquista 

e exploração sobre o espaço. O ambiente do espaço urbano não é homogêneo. As 

cidades são constituídas por usos diversificados de suas terras e compostas por 

formas espaciais como edifícios e indústrias. Além de ser foco de concentração 

populacional e apresentar trânsito de veículos, asfaltos, redução de áreas verdes, 

impermeabilização do solo, canalização e poluição dos rios. Estas características 

inerentes ao seu espaço são responsáveis por alterações na atmosfera local, 

criando microclimas, podendo induzir a formação de ilhas de calor e 

consequentemente stress térmico, que possuem implicâncias sobre a qualidade de 

vida da população de diversos bairros, entre eles o Maracanã. O presente trabalho 

objetiva analisar as condições microclimáticas do bairro do Maracanã localizado na 

zona norte do município do Rio de Janeiro/RJ, por meio de dados meteorológicos de 

temperatura, precipitação pluvial, umidade relativa do ar e vento, registrados no 

período entre 1992 a 2001. Para tanto, em sua operacionalização utilizou-se de 

dados coletados da Estação Climatológica do Maracanã, instalada no Campus da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ferramentas do Excel e software de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG): ArcGIS O projeto de pesquisa, que se 

encontra em andamento, apresenta como resultado representações gráficas do 

comportamento médio mensal dos elementos meteorológicos do período analisado, 

mostrando suas mínimas e máximas. Em consonância com os resultados ora 

analisados, se verifica um expressivo contraste térmico entre o verão (máximo 29,1 

°C ± 1,0 ºC) e o inverno (mínimo 22,4 °C ± 0,7); média anual acumulada da 

precipitação 1.189 mm; umidade relativa do ar média mensal de 69%; 

predominância de ventos de Sudoeste (SW) e velocidade média mensal 0,64m/s. 

Palavras – chave: Condições microclimáticas; elementos meteorológicos; 

Maracanã/RJ. 
 

E-mail: rmirandauerj@gmail.com 
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O AVANÇO DE PRESSÕES ANTRÓPICAS PARA FINS DE RECREAÇÃO EM 

DIREÇÃO ÀS ÁREAS DO ENTORNO DA RESERVA BIOLÓGICA FEDERAL DO 

TINGUÁ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Alexandro Souza de Amico 
 

A Reserva Biológica (Rebio) do Tinguá é uma Unidade de Conservação Federal e 

seu gerenciamento é feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade - ICMBIO, a área da Rebio do Tinguá possui uma extensão de 

26.260 ha e sua criação data do final da década de 1980. Compreende os 

municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Miguel Pereira e Petrópolis. Seu 

bioma é composto por florestas ombrófila submontana, ombrófila densa Montana e 

ombrófila densa altomontana, encontradas na Mata Atlântica. Na Rebio encontram-

se muitas espécies ameaçadas de extinção. O avanço de pressões antrópicas 

ocasionadas pela instalação de empreendimentos para fins recreativos na região da 

Reserva Biológica Federal do Tinguá, tem acarretado uma série de impactos 

ambientais. A chamada “Fazenda Tucano” possuiu uma área superior a 700.000 

m². A pesquisa visa avaliar de que forma empreendimentos recreacionais podem 

estar gerando conflitos na região. A metodologia possui etapas relacionadas ao 

levantamento bibliográfico sobre a caracterização da área a ser pesquisada, ao 

processamento de dados espaciais e à elaboração de mapeamentos temáticos, 

além de visitas técnicas aos órgãos governamentais e de trabalhos de campo. A 

partir das análises realizadas ao decorrer da pesquisa, espera-se obter como 

resultados mapeamentos temáticos derivados das análises espaciais e o 

georreferenciamento dos pontos de maior impacto ambiental. Espera-se também 

poder gerar um relatório sobre os pontos mais críticos de ocorrência de impactos 

ambientais, bem como propor alternativas viáveis, social e economicamente, de 

minimização desses impactos. 
 

E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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RISCOS DE OCUPAÇÃO NO CAMPO DE DUNAS DO PERÓ, CABO FRIO (RJ) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Luiz Ricardo Schiavinato Valente 
 

De acordo com dados divulgados pela ONU e obtidos por meio da UNESCO, 

aproximadamente 2/3 da população mundial vive, atualmente, a menos de 50 km 

do mar. Essa faixa de terra litorânea corresponde a menos de 2% do território 

terrestre e abriga uma população de um pouco mais de 4 bilhões de pessoas. Hoje, 

esses espaços são considerados os mais valorizados no mercado imobiliário 

brasileiro, tendo resultado em uma ocupação desordenada de restingas e dunas. As 

dunas do Peró, localizadas no município de Cabo Frio (RJ), é uma das formações de 

campos de dunas mais expressivas do sudeste brasileiro, as quais, segundo 

GUERRA (2003), são definidas como montes de areia, móveis ou não, depositados 

pela ação do vento dominante. A praia com sedimentos finos associados a ventos 

oceano-continente e a pouca precipitação da região – devido ao enclave climático 

causado pelo fenômeno oceanográfico da ressurgência – condicionam a formação 

de dunas costeiras que, no caso do Peró, são formadas exclusivamente por 

sedimentos provenientes da zona submarina, que são trazidos para a praia pela 

dinâmica de praias dissipativas. Esse campo apresenta dunas frontais, planície de 

deflação, dunas migratórias e dunas estacionárias, porém é importante destacar 

que, apesar de atualmente as dunas estacionárias possuírem vegetação, essa flora 

está submetida a um grande estresse ambiental e, por isso, é muito sensível a 

qualquer mudança no âmbito ambiental e climático. Nesse sentido, entende-se que 

a vegetação possa, em um curto prazo, ser suprimida e deixar que as dunas se 

movam, tornando-se dunas migratórias e apresentando risco à ocupação desta 

área. Por isso, este trabalho visa explicitar a importância ambiental desse campo de 

dunas, bem como apresentar os riscos e os problemas ambientais decorrentes da 

ocupação nessa área. O desenvolvimento da pesquisa levou em consideração as 

práticas de campo, a revisão bibliográfica e imagens de satélite de diferentes 

épocas obtidas por meio de série histórica do Google Earth. Com isso espera-se 

obter como resultado um aporte teórico capaz de conscientizar sobre os riscos e 

perigos da ocupação desta área e da importância de ser um ambiente preservado e 

incluído em uma das últimas UCs criadas no estado - o Parque Estadual da Costa do 

Sol criado em 2011. 
 

E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA PARA A TERCEIRA IDADE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Metodologia 

e Técnicas da Computação 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  

Caroline Cony Serodio 

Larissa Silveira Dias de Loiola 

Voluntário(s):  

Clarissa Marques da Silva 

Sabrina Dias de Abreu 
 

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. É uma 

atividade promovida com paciência e muita atenção dos bolsistas, que colaboram 

significativamente nesta atividade, atendendo e auxiliando os idosos que não têm 

conhecimentos e nem habilidades com os equipamentos modernos da sociedade 

contemporânea. Os bolsistas participam efetivamente do projeto desenvolvendo 

uma pedagogia da repetição e de construção do conhecimento tecnológico. 
 

E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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CENSO DOS ALUNOS DE GRADUÇÃO DA UERJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Probabilidade e estatística / 

Estatística 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GISELLE DA CONCEICAO SILVA 

Estagiário(s):  

Vanessa Barreto da Silva 
 

O Censo dos Alunos de Graduação da UERJ é uma iniciativa do Departamento de 

Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) da Sub-Reitoria de Graduação (SR1). O 

questionário é aplicado a cada 02 (dois) anos através do “Aluno On Line”, por 

ocasião da inscrição em disciplinas. Os objetivos específicos deste projeto são: 

traçar o perfil socioeconômico do estudante, conhecer sua trajetória escolar, 

verificar indicadores de inclusão digital, avaliar as condições de infraestrutura 

disponíveis, incluindo biblioteca e laboratórios, bem como, conhecer a opinião do 

aluno sobre o currículo de seu curso, o corpo docente e o seu próprio desempenho. 

A divulgação dos relatórios com a análise das informações coletadas leva ao 

conhecimento da realidade dos cursos e de seus alunos, sendo um importante 

instrumento de reflexão quando da reformulação dos currículos e da elaboração dos 

projetos político-pedagógicos. Os relatórios podem ter diferentes abrangências: 

geral, por Centro Setorial, por Unidade Acadêmica ou por curso. No segundo 

semestre de 2014, foi realizada a coleta de dados da 8ª edição do Censo dos 

Alunos de Graduação e, durante o ano de 2015, serão divulgados, para a 

Comunidade Acadêmica, relatórios com os resultados. Trata-se de oferecer à 

comunidade acadêmica desta Universidade (dirigentes, professores e estudantes) 

não apenas uma fonte segura de dados obtida por meio das respostas fornecidas 

pelos alunos, mas, principalmente, relatórios analíticos que possam fornecer um 

panorama do estágio atual e das potencialidades de aprimoramento dos cursos de 

graduação da UERJ. 
 

E-mail: giselleuerj@gmail.com 
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FUNDAMENTALISMOS, SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS: 

EXPANDINDO AS FRONTEIRAS DA DISCUSSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia Urbana 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

HORACIO FEDERICO SIVORI 

Estagiário(s):  

Romário Vieira Nelvo 
 

Na última década, o debate sobre sexualidade e direitos humanos tem se ampliado 

e aprofundado tanto no Brasil e na América Latina. Aborto, casamento igualitário, 

adoção de crianças por famílias homoparentais, uso de tecnologias de reprodução 

assistida por casais homossexuais, leis sobre identidade de gênero, discussões 

sobre (des)patologização das identidades transgênero, são alguns dos objetos de 

interesse e discussão nos planos jurídico-legal, das políticas públicas, da academia 

dos movimentos sociais. Os debates produzidos têm sido marcados por tensões e 

disputas oriundas muitas vezes do que, grosso modo, se denomina como 

fundamentalismo. O projeto constrói um panorama sistemático das contribuições 

das diferentes ciências humanas e sociais (sociologia, antropologia, ciência política, 

psicologia social, história, direito e filosofia) e de algumas das suas subáreas (como 

os estudos sociais da ciência e das religiões) acerca de tais disposições 

‘fundamentalistas’, particularmente no que se refere a questões relativas a gênero 

e sexualidade. Em se tratando de um projeto de pesquisa e extensão, este inclui 

atividades de divulgação e debate através do newsletter e website 

www.clam.org.br. Durante os primeiros meses do seu estágio interno 

complementar no projeto, Romário Nelvo tem recebido treinamento e auxiliado 

atividades de compilação bibliográfica, articulação de redes de pesquisadores e 

manutenção do website institucional do projeto, além de se interiorizar sobre a 

perspectiva analítica desenvolvida e as rotinas de trabalho em pesquisa e extensão 

da equipe do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Foi 

produzida uma bibliografia anotada, três colóquios de pesquisa e caráter interno, 

um workshop com especialistas na temática, e dez matérias de divulgação relativas 

a tópicos específicos dentro do escopo do projeto. 
 

E-mail: hfsivori@gmail.com 
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PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO ESTUDANTE 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção 

Psicológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SANDRA TORRES SERRA 

Estagiário(s):  

Danielle Christine Pereira 

Voluntário(s):  

Letícia MoraesCorrea 

Mariana Kehl 
 

PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO ESTUDANTE RESUMO O PAPE - 

Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante - é um programa vinculado à 

Faculdade de Ciências Médicas e embora não possua nenhuma vinculação com 

qualquer disciplina específica do curso, é tributário e subordinado à direção da 

faculdade. No Brasil há registros de serviços de atendimento ao estudante de 

medicina que remontam à década de 1950, mas foi no final dos anos 80 e início dos 

anos 90 que algumas escolas médicas implantaram institucionalmente serviços 

voltados para a atenção e assistência ao aluno. Ainda que a denominação do 

Programa possa supor uma proposta psicopedagógica, o PAPE dedica-se 

prioritariamente ao atendimento clínico dos alunos sem que, compulsoriamente, 

seja imperativa a presença de questões relativas ao desempenho acadêmico desses 

alunos. O atendimento clínico realizado tem a psicanálise como referencial teórico-

prático e tem como objetivo permitir que o estudante na qualidade de sujeito seja 

acolhido e possa dizer de toda e qualquer questão singular que o circunscreva. O 

programa objetiva criar um espaço de fala das questões singulares de cada aluno, 

considerando a observação de que as vivências na faculdade precipitam questões 

que desestabilizam o sujeito de suas certezas. Observou-se que há momentos 

chaves de crise dos alunos como na entrada do curso, no primeiro contato com os 

pacientes, e quando terão que escolher uma área específica. Além do atendimento 

clínico e individual aos alunos do curso de Medicina o PAPE realiza a elaboração, 

gestão e execução de projetos de extensão que envolvam os alunos em seu 

processo de formação. Com base na literatura psicanalítica de Sigmund Freud e 

Jacques Lacan, buscamos relacionar a estrutura da formação médica com o 

discurso médico, o papel do professor, o lugar que o aluno ocupa, entre outros. 
 

E-mail: pape@uerj.br 
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UM AMPARO CHAMADO COMIDA: A OBESIDADE À LUZ DA PSICANÁLISE E 

DA PSICOSSOMÁTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção 

Psicológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALOYSIO FELIX DA SILVA JUNIOR 

Estagiário(s):  

Anna Carolina Fonseca do Couto 

Cynthia Silva dos Santos 

Voluntário(s):  

Luna Boccaletti Abdalla 

Ursula Ponciano Possolo Goulart 
 

Fátima (nome fictício) é a segunda filha mais velha de doze filhos, tendo passado 

por dificuldades durante a infância em sua família. Entre estas está a escassez de 

comida. Além de cuidar dos 10 irmãos mais novos, assistiu sua mãe poliqueixosa, 

tendo que, ainda bem jovem, se colocar como mãe de sua própria mãe, observando 

um relacionamento tenso dos pais. Hoje, aos 60 anos, Fátima olha para a família 

que construiu como um ideal alcançado à custa do avesso que viveu, pois, afinal de 

contas, é casada e mantém bom relacionamento com marido; os filhos, já 

formados, tiveram oportunidades que foram cerceadas à Fátima quando mais nova, 

tendo a paciente feito tudo para bancar, atualmente, tal amparo aos filhos. Tudo 

até então parece perfeito, porém Fátima chega ao Serviço de Psicologia do CLINEX 

(Clínica de Hipertensão) com uma queixa que ameaça tal perfeição: “Quero 

emagrecer, mas não consigo!”. Este projeto busca estudar o comer e o engordar 

para além da saciedade e como se dá a coisificação do amparo através da comida. 

O objetivo deste atendimento não é ensinar dietas ou dar métodos pedagógicos 

para perda de peso, mas, sim, proporcionar ao paciente a elaboração do lugar que 

a comida toma em sua vida, tornando o emagrecer um caminho possível. Através 

do Método da Associação Livre, o conteúdo inconsciente do paciente é recordado e 

elaborado pelo próprio no decorrer do processo analítico – assistido pelo Método da 

Atenção Flutuante do analista. O espaço analítico é um espaço de investigação do 

que sustenta a necessidade deste comer excessivo e da dificuldade em dizer “não” 

à comida ofertada, levando o paciente a repensar o seu lugar como sujeito diante 

da falta. A marca do desamparo de Fátima se expressa no engordar pois denuncia a 

todos e a ela mesma que algo de um excesso se inscreve no próprio corpo de 

Fátima, na constituição de seu narcisismo no olhar sobre o próprio corpo. O 

atendimento dela ainda está em andamento, mas, observa-se, desde o início das 

sessões, um debruçar com dificuldades da própria paciente sobre sua história e 

sobre o desamparo decorrente das faltas de comida e de afeto que hoje se 

mostram através da queixa de sobrepeso, reconhecendo de forma elaborativa que 

a comida é a “acumulação” do que lhe faltou um dia, travestida inconscientemente 

de amparo. Outras “fátimas” são atendidas cotidianamente no Serviço de Psicologia 

com outras histórias, mas que têm resultados semelhantes à original aqui 

apresentada. 
 

E-mail: aloysiofelix@hotmail.com 
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UMA SALA DE ESPERA DIFERENTE ATRAVÉS DE UM SIMPLES 

REPOSICIONAMENTO SUBJETIVO E POLÍTICO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção 

Psicológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALOYSIO FELIX DA SILVA JUNIOR 

Estagiário(s):  

Luna Boccaletti Abdalla 

Voluntário(s):  

Cynthia Silva dos Santos 

Ursula Ponciano Possolo Goulart 
 

O poder político, no sentido amplo dado por Foucault, reinscreve perpetuamente 

relações de força através de uma espécie de guerra silenciosa nas instituições, nas 

desigualdades econômicas, na linguagem e até nos corpos dos indivíduos. Em 

qualquer sociedade há relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e 

constituem o corpo social. Esses atravessamentos não podem se dissociar, se 

estabelecer nem funcionar sem uma acumulação, uma circulação e um 

funcionamento do discurso que julga, condena, classifica, obriga a desempenhar 

tarefas e destina certo modo de viver ou morrer. As disciplinas, regras 

fundamentais para a regulação e construção do capitalismo industrial, apoiam-se 

nos corpos e nos atos, veiculando um discurso que será o da normalização e, não, o 

da lei e, muito menos, o da ética. Tendo em vista este processo histórico de 

“docilização dos corpos” que ocorre em qualquer relação, inclusive num lugar 

hospitalar, busca-se, a partir deste projeto, aproveitar o espaço físico da sala de 

recepção do Clinex – Clínica de Hipertensão/UERJ e promover, voluntária e 

livremente, discussões entre os pacientes acerca de sua saúde física e mental, 

problematizando o lugar destes no mundo que os envolvem. A dinâmica deve 

contar com um mínimo de quatro pacientes e durar em torno de quarenta minutos. 

O grupo pode ser estimulado de várias formas, como músicas, vídeos curtos, fotos, 

figuras, frases ou textos lidos, etc., contendo temas capazes de levantar questões 

entre os pacientes e sua relação com o outro e com o mundo. Através da análise 

institucional e da própria psicanálise, rompe-se o isolamento instituição-equipe-

paciente. Para tal, o profissional psi coloca-se na posição do discurso do analista 

que causa/investiga e não de mestre, detentor da verdade. Efeitos variados 

acontecem através desta mobilização: conscientização dos pacientes de sua doença 

e da necessidade da própria responsabilização do tratamento e na vida, exigência 

de maior qualidade no atendimento multidisciplinar, diminuição de demanda 

desnecessária psi ou até encaminhamento para uma psicoterapia. Espera-se que o 

sujeito possa mobilizar-se com as questões levantadas, carreando-as para outros 

espaços de sua convivência, tais como família, casamento, trabalho, vida social, 

multiplicando os movimentos causados neles pelo deslocar subjetivo do outro que 

está perto dele, contribuindo micropoliticamente para mudanças sociais, conforme 

nos ensina Foucault. 
 

E-mail: aloysiofelix@hotmail.com 
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UMA SAÍDA PSICOSSOMÁTICA PARA A TENSÃO EMOCIONAL: 

HIPERTENSÃO ESSENCIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção 

Psicológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALOYSIO FELIX DA SILVA JUNIOR 

Estagiário(s):  

Ursula Ponciano Possollo Goulart 

Voluntário(s):  

Cynthia Silva dos Santos 

Luna Boccaletti Abdalla 
 

A psicanálise começou sua história observando as histéricas e suas conversões 

somáticas que, apesar de alterarem funcionalmente o corpo, não o lesam. Depois, 

Freud estudou a neurose de angústia, uma entidade nosológica classificada por ele 

como atual, e não de defesa, por ser a-histórica. O estudo psicanalítico sobre a 

psicossomática retoma o mecanismo desta afecção para postular que o fenômeno 

psicossomático ocorre quando há uma excitação psíquica excessiva que gera uma 

angústia insuportável com a qual o trauma não consegue se fazer representar. Não 

podendo ser simbolizado no psiquismo, este excesso encontra uma saída tipo arco 

reflexo para o corpo, lesionando-o. No CLINEX – Clínica de Hipertensão, dentre os 

pacientes atendidos, há aqueles com hipertensão arterial essencial que, por ser 

primária e sem etiologia definida, é considerada uma doença psicossomática. É 

comum nestes pacientes um discurso com grande dificuldade de abstração e de 

simbolização gerado pela perda do deslizar de significantes pela falta de elementos 

irrepresentados, o que acarreta uma impossibilidade de gerenciar compativelmente 

seus próprios afetos e vida, modulando uma alta tensão emocional em seu 

psiquismo e no próprio corpo através do sistema cardiovascular. Quando este 

paciente procura o Serviço de Psicologia, normalmente o faz através de uma 

indicação médica como um último recurso de esperança para o seu problema. Ele 

não está em busca de pensar em sua subjetividade, mas em responder à solicitação 

de quem possui um saber sobre ele: o médico. Como o paciente não consegue 

estabelecer uma relação de nexo entre os acontecimentos traumáticos e seus 

sintomas corporais, o trabalho do analista deve situar uma reconstrução histórica 

inicial com integração entre estas datas e eventos para se criar uma constatação da 

relação dos sintomas com algo vivido. Assim tenta-se dar um sentido ao 

tratamento psicanalítico e seu Método de Associação Livre, onde sujeito passa a 

poder mexer na história ligada à afecção. Com o andar do projeto este grupo psi 

pôde perceber que há uma desistência importante do tratamento analítico por 

conta do paciente estar fixado em um discurso médico que legisla pela vida dele. 

Nos que continuam por um tempo, já é possível observar um distensionamento 

emocional, cuja flutuação de pressão arterial fique menos sensível a variações das 

emoções vividas cotidianamente. 
 

E-mail: aloysiofelix@hotmail.com 
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ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: UMA 

PROPOSTA PARA O PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA 

Estagiário(s):  

Ana Clara Frey de S. Thiago 
 

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 fornecer subsídios teóricos que auxiliem os futuros professores, 

em suas práticas pedagógicas, para a realização de uma aula externa no Parque 

Nacional da Tijuca (PARNA Tijuca). O local foi escolhido para o desenvolvimento 

deste projeto por conta de sua relevância histórica, ambiental e cultural 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 guia de campo utilizado estão abordados diversos temas 

pertencentes ao currículo da Educação Básica para as disciplinas de 

Ciências/Biologia, Geografia, História e Artes. A pesquisa resultará na validação do 

próprio livro, voltado para os professores da Educação Básica, com um roteiro de 

visitação detalhado, para a realização de uma aula não formal nas trilhas do Parque 

Nacional da Tijuca. O percurso proposto começa na Praça Afonso Viseu (bairro Alto 

da Boa Vista) e passa pela Trilha dos Estudantes, dividida em três trechos: 

Caminho da Cascatinha, Caminho dos Bancos e Centro de Visitantes. O projeto 

pretende possibilitar aos professores e aos licenciandos um suporte fora da sala de 

aula, facilitando uma abordagem diferenciada dos conteúdos e enriquecendo o 

aprendizado de seus alunos. Espera-se que a possibilidade de realização de uma 

aula não formal no Parque Nacional da Tijuca, com caráter multidisciplinar seja um 

incentivo a formação de cidadãos com senso crítico do ponto de vista 

socioambiental, questionadores e conscientes de seu papel na sociedade. 
 

E-mail: aespinola@uerj.br 
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A ATUAÇÃO DO PIBID NA IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

CIÊNCIAS NO COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR JOÃO MAIA – RESENDE/RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Fátima Kzam Damaceno de Lacerda 

Estagiário(s):  

Carolina Aparecida de Oliveira 

Josiane Aparecida Batista de Paula 

Raquel da Silva Costa 

Silvana do Nascimento Moraes y Guthierrez 

Wanilza Maria Laurindo Vilas Boas 
 

A finalidade das atividades experimentais no ensino das Ciências é desenvolver a 

integração do conhecimento teórico com o aprendizado significativo. Neste 

contexto, o trabalho aqui descrito objetivou organizar o laboratório de Ciências do 

Colégio Estadual Dr. João Maia, situado no município de Resende, e propor 

condições básicas para a realização de aulas práticas. A iniciativa da implantação do 

laboratório partiu de um professor do ensino médio que incluiu a escola no edital do 

programa Apoio à Melhoria do Ensino nas Escolas Públicas/RJ, fomentado pela 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ). Em 2012 a escola venceu o edital e obteve os recursos para a sua 

implantação. Porém, não havia pessoas qualificadas para apoiar os professores na 

preparação das aulas, o que deixou o laboratório ocioso por dois anos. Com a 

chegada do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - o Pibid -, em 

2014, as cinco bolsistas, sob orientação das supervisoras do projeto, se envolveram 

na limpeza, no inventário dos materiais, na organização do espaço e instalação dos 

equipamentos. As primeiras atividades práticas foram de Química, realizadas com 

os alunos do 3º ano do Ensino Médio, em agosto de 2014. Depois sucederam as 

práticas de Biologia, com o os 1º e 2º anos e, por último, com o 8º ano do ensino 

fundamental, na disciplina Ciências. Desde então, as aulas de laboratório já fazem 

parte do planejamento dos professores envolvidos com estas turmas e das 

atividades das pibidianas. A partir dos questionários aplicados aos alunos 

participantes das aulas práticas e do relato dos professores regentes, tais 

atividades dinamizam e dão outro significado aos conteúdos abordados nas aulas 

expositivas. Isso gera maior motivação por parte dos alunos e melhoria na 

qualidade do ensino, além de contribuir para a formação das futuras licenciadas. 
 

E-mail: cellysaba@gmail.com 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES DAS VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS: 

ALFABETIZANDO COM/NAS CIÊNCIAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Carlos Eduardo dos Santos 

Fátima Kzam Damaceno de Lacerda 

Estagiário(s):  

CLAUDILENE JESUS MIRANDA 

EDNA MARIA BREVE DA SILVEIRA 

MONIKA FODOR 

PATRÍCIA BENTA DE PAIVA ROCATO 

SABRINA ALVES DE JESUS 
 

Este trabalho objetiva relacionar a Educação em Ciências, Ambiental e Saúde com a 

prática pedagógica no Colégio Municipal Getúlio Vargas, situado no bairro Cidade 

Alegria, na Cidade de Resende/RJ, utilizando a interdisciplinaridade para auxiliar os 

educandos na aquisição de uma aprendizagem significativa e lúdica, com a 

aplicação de uma metodologia diversificada. Estão envolvidos no projeto, desde 

março de 2014, cinco estudantes dos cursos semipresenciais de Licenciatura em 

Ciências Biológicas e Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

docência (PIBID) do polo de Resende/RJ, sob a supervisão de um professor do 

colégio. A escola atende uma clientela desde o 3º ano ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio Técnico e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Entretanto, as ações do projeto são voltadas especificamente para alunos do 3º ao 

9º do Ensino Fundamental. Dentre estas podemos citar: observação e participação 

em diversas atividades como aulas, avaliações, palestras, reuniões de professores, 

conselhos de classe, Feira de Ciências, Festas e Projetos. Como resultado do 

período de observação e das reuniões periódicas de estudo e planejamento, 

identificamos a necessidade de realizar três importantes intervenções e ampliar os 

projetos de sustentabilidade já existentes no Colégio como: construção e 

manutenção da horta escolar; reciclagem e auxílio aos alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental que demonstraram estar num nível de grafismo-primitivo, pré-silábico 

e silábico-alfabético. Este último desafio deu origem ao Projeto Alfabetizando o qual 

estamos dando continuidade no ano de 2015, com atividades específicas para cada 

nível de aprendizado. Esses níveis foram definidos com base na obra Psicogênese 

da Língua Escrita, de Emília Ferreiro (1997). 
 

E-mail: cellysaba@gmail.com 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: ATIVIDADES DE 

CAMPO COMO SUBSÍDIO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Fátima Kzam Damaceno de Lacerda 

Gleice Martins de Oliveira da Silva 

Estagiário(s):  

Glória da Penha Cândido Martins 

Marianne da Cunha Rodrigues Silva 

Roberta Reis da Costa Araújo 

Sabrina Corrêa da Silva 

Simone Cataldo 
 

O presente trabalho possui como objetivo apresentar as atividades realizadas no 

projeto de educação ambiental da Escola Estadual Professor Oswaldo da Rocha 

Camões, Resende-RJ, com envolvimento de cinco bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a docência (PIBID), dos cursos de licenciatura 

em Ciências Biológicas e Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), em turmas do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, desde março de 2014, 

sob a supervisão da professora titular de ciências. Traz como proposta conciliar 

teoria e práticas ambientais, de modo a estimular a curiosidade dos discentes e 

permitir que estes sejam atores ativos no processo ensino-aprendizagem. Dentro 

desta visão, foi realizada, dentre outras atividades – como o desenvolvimento de 

coleta seletiva, palestras sobre questões ambientais e concurso de fotografias sobre 

a crise hídrica e preservação dos recursos naturais –, uma atividade de campo nos 

dias 9 e 10 de abril de 2015, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, na 

parte baixa do Parque Nacional do Itatiaia (PNI). Mais que uma simples estratégia 

didática ou um simples passeio, a atividade de campo desperta a curiosidade e o 

prazer em descobrir. A inserção dos alunos no Parque Nacional iniciou-se com uma 

orientação sobre a postura correta a ser adotada dentro de uma unidade de 

conservação, seguida de visita à maquete que apresenta a área do PNI, palestra e 

vídeo informativos, visita guiada ao museu onde os alunos conheceram alguns 

animais taxidermizados existentes no local, o insetário, ilustrações botânicas, 

fotografias, entre outros. Posteriormente, trilhas foram percorridas para 

conhecimento de pontos turísticos, fauna e flora local. Os alunos interagiram de 

forma satisfatória, demonstrando interesse e curiosidade. Através desta atividade 

foi possível proporcionar aprendizagens múltiplas, problematizar as questões 

ambientais com o intuito de ampliar a consciência dos participantes da atividade; 

conhecer a diversidade da fauna e da flora regional e proporcionar a interação entre 

os alunos e o meio, de forma lúdica. Como continuidade do projeto espera-se que, 

até dezembro de 2015, sejam realizadas atividades de campo relacionadas à 

preservação de margens de cursos d´àgua da região. 
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PATRIMÔNIO PÚBLICO: UM BEM QUE DEVEMOS PRESERVAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Fátima Kzam Damaceno de Lacerda 

Valéria Albino Balieiro Neves 

Estagiário(s):  

Aline Fricks Benevides 

Edgar Pereira da Silva 

Jill Patrícia Zenóbio Padilha 

Joana Brito Carvalho 

José Rodrigo da Silva 
 

Este trabalho tem como objetivo descrever as ações do Projeto de Preservação do 

Patrimônio Público realizado com as turmas de 6º ano do Ensino Fundamental e do 

3°ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Marechal Souza Dantas, em 

Resende/RJ, a partir de fevereiro de 2015. O referido projeto nasceu da 

participação de estudantes dos cursos semipresenciais de Licenciatura em Ciências 

Biológicas e Pedagogia oferecidos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), no Polo de Educação a Distância de Resende, no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). A metodologia usada foi a inserção dos 

licenciandos em atividades de observação e planejamento das aulas, sob a 

supervisão da professora de biologia do colégio. Foram realizadas participações em 

reuniões e conselhos da escola. Como resultado, foram desenvolvidas ações com os 

alunos do Colégio como pesquisas, palestras e montagem de cartazes, onde os 

mesmos puderam expressar a importância em se preservar o patrimônio público, 

sua escola e demais dependências. Priorizamos atenção especial ao “Cantinho 

Verde” (jardim) e ao Laboratório de Ciências, por se tratarem de espaços novos 

desenvolvidos no projeto PIBID. Acreditamos que a melhor forma de promover 

mudanças de comportamento e postura frente ao Patrimônio Público está em 

conscientizar os alunos que nosso ambiente de convivência é uma extensão de 

nossas casas e pertence à todos nós, por isso, devemos cuidar. A partir do projeto, 

favorecemos a integração e a socialização entre os licenciandos, alunos, 

professores, funcionários e comunidade escolar, de forma a transformar as atitudes 

dos alunos frente ao ambiente, preservando o espaço escolar, o “Cantinho verde”, 

o Laboratório de Ciências e demais dependências. 
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O USO DO BLOG NA EDUCAÇÃO: O CASO DO BLOG DO POLO EAD DE NOVA 

FRIBURGO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Estagiário(s):  

Sergio Roberto Pinho Júnior 
 

O uso da Internet na Educação vem sendo uma discussão recorrente desde que a 

rede foi aberta para uso comercial, na década de 1990. Seja como ferramenta 

pedagógica, de pesquisa, ou de divulgação de pessoas e instituições, o uso do blog 

na educação tem se mostrado uma estratégia promissora. Esta pesquisa visa 

discutir o potencial do blog na educação, tendo como base o trabalho do blog do 

Polo de Educação a Distância (EAD) de Nova Friburgo, iniciado em setembro de 

2010 (/polofriburgo.wordpress.com/). Os objetivos da criação deste blog, a 

metodologia de sua manutenção, seus desdobramentos, os resultados obtidos e a 

opinião de alunos, ex-alunos e funcionários do Polo são apresentados e analisados, 

no intuito de contribuir para a discussão conceitual sobre o uso da Internet na 

educação que, como a bibliografia sugere, ainda se mostra primitivo. Dentre os 

resultados podemos destacar o aumento da interação entre uma instituição 

promotora de cursos na modalidade a distância com seus estudantes e a sociedade, 

algo nem sempre recorrente nessa metodologia de ensino; o estímulo à interação 

dos próprios estudantes entre si e a ampliação dos limites espaço-temporais das 

atividades realizadas no Polo. Esses resultados, aliados ao desconhecimento por 

parte de atuais e futuros docentes sobre o potencial da Internet, principalmente da 

Web 2.0 e suas ferramentas, como o blog, na Educação, fazem desta uma 

discussão relevante. Assim, conclui-se que o blog é uma ferramenta de imenso 

potencial no contexto educacional e que deve ser mais explorada, tanto na prática 

de professores, grupos de pesquisa, ou instituições, como nos currículos dos cursos 

de Licenciatura. 
 

E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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"CADERNOS EM MEMÓRIA": RECUPERAÇÃO DO ACERVO DA REVISTA 

CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO NA DISCUSSÃO DA HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDNA MARIA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Jacqueline Ventapane Freitas 

Estagiário(s):  

Vinícius Pereira da Silva 
 

O projeto "Cadernos em Memória" é uma das produções que vêm sendo feitas a 

partir do acervo digitalizado da revista Cadernos do Terceiro Mundo. A revista 

discutia as questões da América Latina, Ásia, Oriente Médio e África a partir de um 

jornalismo mais crítico e independente das agências de notícias internacionais, que 

eram as responsáveis pelas informações vindas do restante do mundo, mas dentro 

da ótica de interesses de suas sedes. Com muitos dos problemas ainda em pauta 

no mundo contemporâneo, alguns sem solução, o projeto se propõe a estabelecer 

um diálogo no ensino da História Contemporânea, especialmente nos quadros das 

relações Sul-Sul, de maneira a servir com mais um elemento para a formação do 

historiador, tanto em suas funções da pesquisa, como ensino, e a ampliação desta 

discussão nas salas de aula de História nos níveis fundamental e médio. A partir de 

um tema que esteja na pauta atual da grande imprensa, são recuperados os artigos 

publicados na Cadernos que estejam em proximidade com a questão e esses 

artigos são disponibilizados no site do LPPE, junto com uma contextualização do 

tema de modo a facilitar sua compreensão. O estagiário, desta forma, tem a 

possibilidade de desenvolver suas habilidades na pesquisa sobre assuntos 

abordados nas disciplinas de formação de História Moderna e Contemporânea, bem 

como aproximar-se de abordagens teóricas sobre a relação entre História e 

Imprensa, tanto como fonte, como objeto e participar na construção de materiais 

que possam servir de instrumentos para os alunos da formação básica e para 

professores que já atuam em sala de aula. 
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A REVISTA A NAÇÃO ARMADA E A CONSOLIDAÇÃO DO PENSAMENTO 

AUTORITÁRIO NO EXÉRCITO BRASILEIRO (1939-1947). 

Área temática: Ciências Humanas / História / História da América 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA TERESA TORIBIO BRITTES LEMOS 

Estagiário(s):  

Leonardo Nascimento Almuinha Salles 
 

A Revista Nação Armada, publicação do Exército Brasileiro, entre os anos 1939/47 

representava o Pensamento Positivista dominante pelo Governo Vargas. Trata-se de 

um veículo divulgador das propostas autoritárias do Governo. Através da Revista 

pode-se entender o pensamento político dominante no país e o Estado do Rio de 

Janeiro, como difusor do Positivismo para o resto pais , influenciando militares e 

parte da intelectualidade brasileira. O presente trabalho objetiva apresentar as 

representações do Comunismo na Revista partindo do pressuposto da construção e 

consolidação de um pensamento anticomunista no Exército Brasileiro. Partindo, 

inicialmente, de uma metodologia de Semiótica, recolhemos e relacionamos para 

analise da crítica interna dos documentos, através da Heurística. Os pressupostos 

metodológicos da Semiótica seguirão o método elaborado por J.Dubois, em estudo 

sobre o vocabulário político e social da França. O pressuposto básico do autor é a 

premissa de que o léxico não é um aglomerado de palavras, pelo contrário, elas 

mantém relação intrínseca entre si. Serão utilizados os três modelos de categorias 

e relações apresentadas por ele: Relações de Oposição, Relações de associações e 

Relações de identidades. Essa abordagem metodológica, a partir da ideia de 

representação e da reflexão sobre os apontamentos teóricos levantados por Ciro 

Marques Reis - Construção do pensamento autoritário anticomunista no Exército 

brasileiro nas páginas da revista Nação Armada (1939-1947) – apresentamos como 

o Comunismo é retratado nas páginas da Revista Nação Armada. 
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A REVISTA TRANSVERSOS - O LEDDES NA CULTURA DIGITAL 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARILENE ROSA NOGUEIRA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Jose Roberto Saiol 
 

A imagem rizomática de um dente-de-leão espargindo-se ao vento, às incertezas, 

ao acaso e repropondo-se ainda como tal, mas também outro totalmente inédito no 

tempo e no espaço apresenta a TransVersos (www.transversos.com.br). Uma 

publicação que espelha a plataforma ética sobre a qual se assenta nossas pesquisas 

e a nossa intervenção social. Estamos voltados ao respeito às diferenças, contanto 

que não implique na eliminação do direito à igualdade, ou seja, a prerrogativa das 

pessoas serem tratadas como iguais em todas as esferas institucionais que afetam 

suas oportunidades de vida, influindo no acesso aos bens e aos serviços sociais. Um 

espaço de diálogo inter e transdisciplinar, entre a História e os demais saberes, 

objetivando o intercâmbio do Laboratório de Estudos das Diferenças e 

Desigualdades Sociais (LEDDES), vinculado ao Departamento de História e ao 

Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, com outras áreas de produção 

científica afins, nacionais e internacionais. Ancorado nas possibilidades e riscos da 

Cultura Digital, incorpora perspectivas diversas do impacto das tecnologias digitais 

e da conexão em rede na sociedade. Um novo sentido para o termo “socialismo” é 

adotado para referir os arranjos inovadores de compartilhamento e colaboração 

típicos dos coletivos conectados pela internet. Esses avanços produzem novos 

problemas que exigem mudanças nas metodologias da pesquisa, na revisão e 

discussão do conceito de autor. Uma Revista Eletrônica que pretende inserir o 

Laboratório nos efeitos de poder dos saberes ativados pela blogosfera- um espaço 

heterotópico com múltiplas e complexas racionalidades. As escolhas, os contornos 

dados ao passado, as regiões que iluminam, os sujeitos que apanham entre as 

poeiras dos enunciados, atendem aos embates do nosso tempo e fazem emergir 

outras histórias nas três linhas de pesquisa que orientam os artigos e dossiês, a 

saber: Vulnerabilidades e Controle Social, Escritas da História no mundo 

contemporâneo, Áfricas e diásporas negras, propõe a ampliação dos Estudos sobre 

a História da África. Enfim, nesse momento nos preparamos para o lançamento da 

nossa quarta edição, o que configura a Revista não mais como um projeto; porém 

uma realização. 
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187 

  

 
BIBLIOTECA VIRTUAL DO LESTE FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RUI ANICETO NASCIMENTO FERNANDES 

Estagiário(s):  

Janaína Santana Alves da Silva 
 

Estudar a história local e regional não é algo simples. Se por um lado os acervos 

documentais são escassos e mal tratados, por outro a bibliografia específica é 

exígua e rara. Os livros publicados possuem pequenas tiragens e não há a prática 

da reedição das obras já esgotadas. Nesse sentido, a organização de uma Biblioteca 

Virtual do Leste Fluminense tem como objetivo disponibilizar ao público em geral e, 

em particular, aos pesquisadores acadêmicos o acesso a obras raras e materiais 

históricos das localidades que compõem a região e criar um espaço de divulgação 

de obra de autores contemporâneos que desejem disponibilizá-las ao grande 

público. Organizaremos um blog com essas referencias, base para uma posterior 

home-page. Esse blog conterá um link para cada município e estará organizado nas 

seguintes seções: Levantamento bibliográfico; Obras raras e esgotadas; Espaço 

para autores contemporâneos; Cartografia; e periódicos. Iniciamos esse 

investigando a bibliografia pertinente à Itaboraí, município sede do COMPERJ, e 

que, portanto, desperta as atenções do mundo acadêmico e econômico fluminense 

atual. O levantamento bibliográfico está arrolando livros, periódicos, teses 

acadêmicas e obras de referência. Esse inventário toma como base três critérios: 

obras produzidas sobre a localidade, por autores locais e impressas na cidade. Para 

tal serão consultados acervos de instituições, de bibliotecas e centros culturais 

locais, regionais – como a Biblioteca Pública de Niterói e o Centro de Memória 

Fluminense da UFF -, nacionais – como a Biblioteca Nacional e o Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro – e as Universidades presentes no Rio de Janeiro. 
 

E-mail: ruianiceto@hotmail.com 
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ESCOLANOVISMO, ENSINO DE HISTÓRIA E HISTÓRIA LOCAL, NA DÉCADA 

DE 1920. UM ESTUDO COMPARADO ENTRE A CAPITAL FEDERAL E O ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RUI ANICETO NASCIMENTO FERNANDES 

Estagiário(s):  

Caroline Cardoso 
 

Não é de hoje que a educação brasileira está na pauta do dia.A reflexão sobre o 

papel da história na escola e sobre a renovação de sua didática está nesse contexto 

e não é algo exclusivo de nosso tempo. É nesse universo que o presente projeto se 

insere ao delimitar como objeto de análise a historiografia escolar sobre os dois 

Rios de Janeiro – o Distrito Federal e o Estado – na década de 1920, produzida no 

bojo das Reformas da Instrução ocorridas nestes locais. O conceito de cultura 

política é importante pois incorpora uma leitura do passado – histórico e/ou mítico -

, que conota positiva ou negativamente períodos, personagens, eventos, textos 

referenciais e, principalmente, um enredo – uma narrativa – do próprio passado . 

Nesse sentido, trabalhar com a sua formação e divulgação – quando, quem, através 

de que instrumentos –, é buscar compreender como uma certa interpretação do 

passado (e do presente e do futuro) é produzida e consolidada, integrando-se ao 

imaginário ou à memória coletiva de grupos sociais, através da produção 

historiográfica, como da cultura histórica escolar, que inclui a produção de 

materiais didáticos e a criação de legislação relativa ao ensino da história. Os Rios 

de Janeiro em analise, de formas diferentes fizeram uso do discurso sobre o 

passado para afirmar seus projetos políticos. Analisar a história construída para a 

escola nos permite pensar como este espaço era considerado importante para 

veicular/divulgar uma determinada concepção de história e do seu papel social no 

Brasil. São objetivos deste projeto: a) Analisar as relações entre o escolanovismo e 

o ensino de história na década de 1920. O movimento da Escola Nova se conformou 

como um propositor da renovação do papel da escola na sociedade brasileira assim 

como promotor de novas práticas e concepções pedagógicas. Os atuais estudos 

sobre o movimento privilegiam tais aspectos secundarizando a análise das 

influências na didática dos campos disciplinares específicos; e b)Por lado buscar-se-

á investigar como os princípios escolanovistas influenciaram na produção da 

história escolar, elegendo como objeto de análise os livros de história da cidade e 

do estado do Rio de Janeiro publicados na década de 1920. Pari passu, essa análise 

levará em consideração as concepções historiográficas em voga no período. 
 

E-mail: ruianiceto@hotmail.com 
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LIVRES, PORÉM CATIVOS: OS AFRICANOS LIVRES NO RIO DE JANEIRO 

NOVECENTISTA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA MARIA CALMON ARRUDA 

Estagiário(s):  

Raphael Garcia Pinto Barros 
 

A pesquisa desenvolvida pelo Projeto Discutindo a África na sala de aula investiga 

os africanos trazidos ilegalmente para o Brasil, os chamados “africanos livres, a 

partir de documentos produzidos por órgãos administrativos da Presidência da 

Província do Rio de Janeiro e do Governo Imperial, pertencentes ao acervo do 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro.O tráfico de africanos para o Brasil foi 

proibido pela primeira vez em 07 de novembro de 1831, após uma série de acordos 

entre os governos brasileiro e britânico. A Lei Feijó, como ficou conhecida, 

considerava livre todo africano introduzido no Brasil, após a sua promulgação, e 

enquadrava os criminosos no crime de pirataria. Essa lei acabou por se revelar 

inócua, diante da conivência das autoridades brasileiras com a prática ilegal. 

Posteriormente, em 04 de setembro de 1850, uma nova Lei proibindo o tráfico de 

africanos foi aprovada, motivada novamente por pressões britânicas, reveladas, por 

exemplo, nas investidas contra navios suspeitos de envolvimento com o tráfico, em 

águas brasileiras.Sob a tutela do Estado, os africanos traficados ilegalmente eram 

obrigados a trabalhar em obras públicas ou postos a serviço de particulares, em 

troca de remuneração repassada ao poder público. Nos documentos investigados é 

possível ler a história da africana livre Carolina, casada com um escravo da Fazenda 

Paquequer, onde ela trabalhava. Carolina afirmou ser bem tratada pelo dono da 

propriedade, quando interpelada pela autoridade policial que fazia diligências sobre 

a sua condição. Contudo, outros documentos revelaram ter Carolina requerido sua 

carta de emancipação (daí as diligências policiais) e, depois, a sua fuga da referida 

fazenda. Os documentos analisados também desvelam a ousadia dos traficantes, ao 

pintarem as armas da Marinha Brasileira em um navio utilizado no tráfico ilegal de 

africanos e batizá-lo de “Pedro II”, a fim de despistar as autoridades.Os diversos 

ofícios e relatórios burocráticos, iluminam a trajetória de muitos africanos livres, 

além de trazer à cena novos vocábulos designativos do tráfico e sua vinculação ao 

atraso: “vexame”; “espetáculos escandalosos”; “destroem o país e a civilização”, 

desvelando a posição que o Estado brasileiro desejava assumir diante das nações 

europeias, debatendo-se, entretanto, entre o escravismo e a modernidade. 
 

E-mail: claucalmon@hotmail.com 
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O ENSINO E A PRÁTICA DE ENSINO DE FILOSOFIA NA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / Epistemologia 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS 

Estagiário(s):  

Guilherme Gonçalves de Brito 

Voluntário(s):  

Bruno Tavares Assunção 
 

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. Todo este material está disponível semestralmente no site do 

Laboratório: <http://www.llpefil-uerj.net> 
 

E-mail: dssolis@gmail.com 
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PERSPECTIVAS DA REVOLUÇÃO CUBANA NA IMPRENSA CARIOCA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História da América 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RICARDO ANTONIO SOUSA MENDES 

Estagiário(s):  

Iago Nuniz Denys Cattete 

Voluntário(s):  

Anderson Andrighi 
 

A historiografia latino-americana e, em particular, a brasileira, confere grande 

destaque à Revolução Cubana de 1959. Além de alterar a sua ordem política 

interna, este processo afetou profundamente a dinâmica política nos diversos 

países da região bem como as relações existentes entre a nação hegemônica – os 

Estados Unidos – e o restante do continente. A Revolução desencadeou reações de 

setores das direitas, provocado pelo temor de que este exemplo fosse reproduzido. 

De outro lado, segmentos das esquerdas viram no foquismo e na ação do 

Movimento 26 de Julho (M26-7) a chave para as transformações que esperavam 

impor em seus países. O presente trabalho de pesquisa objetiva analisar a 

construção da perspectiva política das direitas brasileiras sobre este processo 

através das imagens construídas na imprensa acerca de tanto do processo 

revolucionário quanto em relação a uma de suas principais lideranças: Fidel Castro. 

A referida Revolução foi objeto de interesse da opinião pública de todo o continente 

e assunto recorrente em boa parte dos periódicos da região. Nessa etapa da 

pesquisa, apresenta-se como fonte fundamental as reportagens contidas no Jornal 

O Globo, um dos periódicos mais representativos de segmentos das direitas 

brasileiras: Tribuna da Imprensa. Apesar de ser um jornal produzido no Rio de 

Janeiro, em função de possuir o periódico em questão uma de âmbito nacional, por 

se apresentar a cidade um papel de centro irradiador e a cidade ainda apresentar-

se com uma grande projeção no cenário nacional. O recorte cronológico 

estabelecido para o conjunto da pesquisa compreende o período de 1958 à 1962. 

No presente momento desenvolve-e o foco nos anos de 1960/1961. O 

levantamento e análise das inúmeras reportagens difundidas pela imprensa 

conservadora carioca sobre Fidel e a Revolução, ao longo deste período, também 

permitirão perceber a ocorrência, ou não, de transformações operadas no 

imaginário das direitas sobre o movimento cubano. Afinal, é no transcurso destes 

anos que ocorre a chegada dos revolucionários ao poder, o afastamento em relação 

aos Estados Unidos, a reorganização dentro da coalizão anti-Batista e a definição do 

“caminho socialista” por parte das novas lideranças cubanas. Quanto à sociedade 

brasileira, este período também é extremamente rico quanto a efetivação de 

transformações e o desenvolvimento de diferentes, e muitas vezes antagônicas 

perspectivas de futuro para a sociedade. 
 

E-mail: rasmric@oi.com.br 
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PRESENÇA BOLIVIANA NO RIO DE JANEIRO- O ENCONTRO COM A NAÇÃO 

IMAGINADA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História da América 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA TERESA TORIBIO BRITTES LEMOS 

Estagiário(s):  

Fernanda Naomi Zaphiro Pessoa Santos 
 

O projeto a presença boliviana no Rio de Janeiro aborda os fluxos os migratórios de 

1950 a 2000. Fazendo uma análise das causas das imigrações, o porquê da escolha 

do Brasil e suas adaptações e resistências culturais no Rio de Janeiro. A década de 

1950 foi escolhida pelo acentuado número de bolivianos que procurou o Brasil para 

imigrar, diante da situação de crise instalada com o processo revolucionário no 

país, especialmente nas áreas rurais. O estudo se estende à década de 2000, como 

delimitação para análise do processo migratório. Até então, o fluxo de imigrantes 

era direcionado para a Argentina, por conta da proximidade geográfica, mas por 

causa de crises socioeconômica na Argentina e ascensão do Brasil, o fluxo mudou, 

prioritariamente, para São Paulo e suas oportunidades de emprego, porem o fluxo 

se estendeu, o que nos levou a traçar o perfil, justamente no estado do Rio de 

Janeiro, para verificar o perfil dos imigrantes e suas demandas. Usando como base 

teórica para a produção desta pesquisa a história cultural, que parte das práticas 

sociais e representações comportamentais, que dão coesão para a realidade, sendo 

assim, geram identidade tanto para o indivíduo quanto para o grupo e se tornam 

portadores dos símbolos, que é construído social e historicamente, por conseguinte, 

as referências bibliográficas teóricas em Paul Ricoeur, Patrick Charaudeau e 

Dominique Maingueneau. E como base metodológica, serão usados os métodos 

quantitativos e qualitativos, que tem respectivamente como proposta, uma grande 

amostra de dados estatísticos para elucidar os fluxos fazendo o mapeamento de 

dados e o outro para quantificar as especificidades regionais reais no conjunto dos 

bolivianos que imigram, para o uso desse método foram utilizados documentos do 

local de origem dos imigrantes para se deliberar os dados. A construção de nova 

identidade e resistência cultural desenvolvida pelos imigrantes bolivianos no Rio de 

Janeiro se deu através de programas como: 1969 - Criação do Círculo de Amigos 

Bolivianos; 1974 - Comitê Beneficente de Damas Bolivianas; 1975 - Fundação do 

Centro Cultural + Social Boliviano. 
 

E-mail: nucleas@gmail.com 
  



193 

  

 
PENSANDO A CIDADE A PARTIR DE SUAS MARGENS: NÚCLEO DE PESQUISA 

URBANA CIDADES 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Sociologia Urbana 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LIA DE MATTOS ROCHA 

Estagiário(s):  

Jonathan Willian Bazoni da Motta 
 

O projeto Pensando a cidade a partir de suas margens: Núcleo de Pesquisa Urbana 

CIDADES tem por objetivo conciliar a produção de conhecimento sobre a questão 

social e urbana no Rio de Janeiro e a capacitação de estudantes de graduação no 

uso de métodos e técnicas de pesquisa qualitativa. Assim, parte da constatação que 

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 também as Unidades de Polícia Pacificadora, que intervêm sobre os 

territórios de algumas favelas, mas que possuem efeitos sobre todo o espaço 

urbano. Dessa forma, o projeto utilizou como metodologia a abordagem qualitativa, 

através da realização de trabalho de campo de inspiração etnográfica, além da 

pesquisa documental e bibliográfica. Em relação às atividades desenvolvidas, 

destacamos a consolidação do CIDADES - Núcleo de Pesquisa Urbana através da 

realização de seminários e conferências, bem como projetos de pesquisa. Em 

termos de resultados obtidos, podemos destacar a produção conhecimento sobre a 

questão social urbana no Rio de Janeiro e sua divulgação, através de artigos 

científicos, seminários e apresentação de trabalhos, bem como a capacitação do 

bolsista tanto teórica quanto no uso de métodos e técnicas de pesquisa 

qualitativa. Em termos do impacto sobre a experiência acadêmica do bolsista 

podemos destacar estar em contato direto com a pesquisa, o que trouxe 

amadurecimento e vivência acadêmica, propiciou inserção em debates de alta 

qualificação científica a partir das trocas de experiência com outros pesquisadores e 

contribuiu para o desenvolvimento de monografia e trabalhos acadêmico. Por fim, a 

relevância deste trabalho justifica-se pela premência que os temas da cidade, sua 

ocupação, produção e conflitos, têm no contexto dos Jogos Olímpicos de 2016 e na 

nova configuração do Rio de Janeiro dentro do mercado internacional de Mega 

Eventos. 
 

E-mail: liarocha08@gmail.com 
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RACISMO E SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA: UM DIÁLOGO COM A 

DIVERSIDADE 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia das Populações 

Afro-Brasileiras 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCO JOSE DE OLIVEIRA DUARTE 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Paula Procópio da Silva 

Estagiário(s):  

Marcia Cristina Fagundes 

Voluntário(s):  

Nick Santos de Souza 
 

O estudo tem por objetivo problematizar as primeiras impressões com relação ao 

binônimo racismo e saúde, em particular, as expressões do racismo e do seu 

enfrentamento no campo da saúde, tendo como referência tanto as estratégias de 

promoção de saúde por parte das comunidades de terreiros das tradições afro-

brasileiras articuladas ou não no Sistema Único de Saúde (SUS), como as 

intervenções por parte dos serviços públicos de saúde com relação a população 

negra. O mesmo emerge a partir das atividade desenvolvidas pelo projeto 

"Trocando Axé: Uma experiência de diálogo com a diversidade", que vem sendo 

desenvolvido na perspectiva de implantação do banco de dados sobre a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). Além do levantamento 

de material bibliográfico sobre a referida política, o tema também se articula e faz 

diversas conexões com a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Como 

complementariedade, tem-se participado do Comitê Técnico Estadual de Saúde da 

População Negra da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, como 

representante oficial da UERJ, a partir da vinculação do projeto ao Programa de 

Debates dos Povos Africanos e Afroamericanos (PROAFRO) do Centro de Ciências 

Sociais da UERJ, através do estagiário-bolsista e do supervisor. Observa-se que a 

baixa produção sobre a PNSIPN, como temos investigado, articulado ao fenômeno 

social do racismo e suas resistências de luta e de forma ampla no campo da saúde, 

incluindo as comunidades de terreiros e afirmando o conceito ampliado de saúde 

pela lógica da determinação social do processo saúde-doença-cuidado, como é 

desenhado pelo SUS. O enfrentamento do fenômeno do racismo na saúde, 

possibilita a implicação existencial e ética de uma produção acadêmica negra, e isso 

tem uma importância social e pedagógica sine qua non para o processo de 

conscientização racial dos envolvidos, em particular, para o processo de formação 

profissional, acadêmica e política dos estudantes. Esta implicação tem uma 

dimensão ético-política e estética fundamental para que se rompa com a 

neutralidade racial da produção científica, analisando o processo social do racismo e 

a trajetória da população negra, principalmente, observável publicamente, na 

conjuntura atual, quando se toma as estratégias de resistência da população negra 

frente a sua cultura, saúde e o lidar com o racismo cada vez mais genocida, 

impetrado com o braço repressor do Estado brasileiro, e, em particular, com a 

juventude negra 
 

E-mail: majodu@gmail.com 
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REVISTA MARACANAN: NO AR E PARA TODOS 

Área temática: Ciências Humanas / História / Teoria e Filosofia da História 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIANO VILACA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Thais dos Santos Portella 

Voluntário(s):  

Fabrício Gabriel Silva 
 

Ao longo do 2º semestre de 2014 foi dada continuidade à produção da edição 11 da 

Revista Maracanan, cujo tema central foram as discussões produzidas a partir da 

realização de seminário sobre o Golpe de 1964. Em Novembro de 2014 finalizou-se 

a definição dos textos e foi feito o consequente envio para revisão textual. O mês 

de Dezembro foi dedicado ao lançamento da Edição 11 na plataforma SEER e 

também na editoração final dos artigos, inclusão da numeração DOI (Digital Object 

Identifier) e ajustes finais na paginação dos artigos. Também em Dezembro foi feita 

a criação do layout da capa da edição, utilizando-se software de editoração 

eletrônica, também realizado pelo bolsista. A Edição 11 foi publicada nos últimos 

dias de dezembro, de modo que houvesse adequação aos critérios de 

periodicidades dos novos indexadores da revista, especialmente o Latindex. Em 

Janeiro a equipe dedicou-se a ajustes na identificação de dois artigos da Edição 11, 

cujos números DOI foram informados invertidos. Foi necessário contatar os autores 

para que efetuassem testes para a correta identificação da autoria no momento de 

registrar na Plataforma Lattes. Também em Janeiro deu-se início ao processo de 

seleção do bolsista. Para isso foi necessário definir o perfil adequado para as 

atividades da revista. Em paralelo realizamos a primeira reunião para definição das 

próximas edições, previstas para 2015. A partir deste ano a Revista Maracanan será 

uma publicação semestral, obrigatoriamente com lançamentos nos meses de 

Janeiro e Julho, pois este será um novo critério do indexador Latindex e também 

nos credenciará para maior classificação como publicação acadêmica. Os próximos 

desafios da revista serão a automação no processo de recebimento, 

encaminhamento e publicação dos artigos, considerando as possibilidades 

existentes no SEER. Outra meta a ser alcançada é o aumento do percentual de 

autores de fora da UERJ. Outro desafio que culminará no aumento de reputação da 

Revista Maracanan será o credenciamento positivo junto a indexadores 

estrangeiros, como Redalyc ou e-Revistas. 
 

E-mail: fabianovilaca@gmail.com 
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SÉRIE ESCRITORES: HISTÓRIA E LITERATURA 

Área temática: Ciências Humanas / História / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDNA MARIA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Angela Maria Roberti Martins 

Jacqueline Ventapane Freitas 

Estagiário(s):  

Cláudia Richulino da Conceição 
 

O LPPE/IFCH tem, ao longo dos anos, desenvolvidos vários projetos voltados para a 

produção de material complementar ao ensino da História, dentre eles, o projeto 

“Série Escritores”, aliando Literatura e História de uma maneira agradável e com 

conteúdos básicos que permitam ao aluno dos ensino fundamental e médio, 

fazendo um inter-relacionamento entre a Universidade e as escolas de ensino 

básico e ensino médio. O primeiro volume da série Escritores Brasileiros trouxe aos 

alunos e professores um panorama de brasileiros que participaram da formação do 

pensamento nacional, nos séculos XIX e XX, apresentando biografia e obra dos 

escritores José de Alencar, Castro Alves, Joaquim Nabuco e Jorge Amado. Os 

demais volumes trouxeram os escritores latinoamericanos, africanos de língua 

portuguesa, apresentando elementos de cultura pouco trabalhadas na formação 

básica. Este material foi distribuído em escolas do município do Rio de Janeiro. 

Nesta nova etapa, o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino de História está 

trazendo os escritores libertários brasileiros e suas produções, um projeto que está 

sendo realizado em parceria como o projeto de Iniciação à Docência sobre o 

Anarquismo no Brasil. Outro projeto dentro da série será sobre os Escritores 

Panafricanos, construído dentro do movimento que pleiteava a independência 

política do continente africano e a luta pelos direitos dos afrodescendentes nas 

Américas. Além das biografias de intelectuais como "WEB" Du Bois, Marcus Garvey, 

Leopold Segnhor, Kwame Nkrumah e outros, serão trazidos algumas das noções 

sobre o panafricanismo como movimento político e literário. 
 

E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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ANARQUISMO NO BRASIL: PRODUÇÃO MULTIMÍDIA PARA A DOCÊNCIA DO 

ENSINO BÁSICO PÚBLICO 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Jacqueline Ventapane Freitas 

Estagiário(s):  

Yoran Ybarra Barboza 
 

Atualmente, o projeto “Anarquismo no Brasil: produção multimídia para a docência 

do ensino básico público” está se constituindo em dois desdobramentos, que serão 

transformados também em materiais de apoio ao ensino sobre anarquismo 

brasileiro, complementando o trabalho inicial feito pelo LPPE-IFCH. O primeiro 

consiste em discutir a experiência libertária na cidade do Rio de Janeiro no período 

compreendido entre os anos finais do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX, levantando e analisando alguns dos lugares privilegiados dos encontros 

coletivos e das trocas, materiais e simbólicas, que se davam entre os militantes. 

Em geral, nesses pontos de encontro, os libertários discutiam as estratégias de 

propaganda e as formas de atuação, trocavam opiniões sobre as matérias 

veiculadas na imprensa operária de tom libertário, debatiam acerca das greves dos 

trabalhadores e discutiam sobre as perseguições e repressões promovidas pelas 

autoridades. O segundo trabalho traz a experiência literária dos libertários na 

cidade do Rio de Janeiro, em que diversos militantes anarquistas, com destaque 

aos mais intelectualizados, marcaram presença privilegiada nas atividades 

socioculturais implementadas, permitindo o florescimento de certa “literatura de 

compromisso” com os princípios libertários. Esses escritores abriram suas obras, 

tanto na prosa quanto no verso, às teses anarquistas, servindo-se delas para 

analisar e criticar os valores da sociedade, bem como descortinar uma espécie de 

projeto libertário de sociedade, firmado em bases mais solidárias, livres e criativas, 

no momento mesmo de constituição e organização dos movimentos operário e 

anarquista na cidade. Esses trabalhos permitirão ao formando em licenciatura em 

História construir novos objetos para o ensino da História Republicana brasileira e 

aprofundar mais o conhecimento sobre o anarquismo e os movimentos sociais no 

país, durante aqueles anos, sendo um trabalho conjunto entre a UERJ e Programa 

de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes da UNIGRANRIO, ampliando 

o alcance de seus resultados. 
 

E-mail: angelaroberti@uol.com.br 
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PROJETO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM FILOSOFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / Epistemologia 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS 

Estagiário(s):  

Diana Tereza da Silva Rangel 
 

A discussão sobre o ensino de filosofia, tratada como questão eminentemente 

filosófica, tem apresentado interesse crescente especificamente nos departamentos 

de filosofia das universidades. Soma-se a isto a questão da obrigatoriedade da 

disciplina Filosofia nos três anos do ensino médio (Lei 11.684/CNE de 2/06/2008). 

A experiência inicial de docência em Filosofia proporciona, a partir de sólida 

formação, a oportunidade de investigação filosófica com a qual os alunos possam 

adquirir a dimensão de que o interesse social deve prevalecer sobre o individual e 

onde a prática crítico- reflexiva seja considerada como imprescindível à atuação 

docente. Assim, o professor de filosofia deve ser formado de modo a demonstrar 

que ao final da licenciatura, além de dominar os conhecimentos de sua área de 

ensino, seja também capaz de ensinar adequadamente. A iniciação à docência 

torna-se, pois, fundamental para a competente qualificação do aluno- mestre na 

UERJ. Além da experiência de magistério na escola de ensino médio, o estudante 

irá investigar e procurar utilizar, à medida do possível, metodologias para o ensino 

de filosofia, a produção de conteúdos a partir da relação entre filosofia e sua 

história, filosofia e ciência, filosofia e literatura, filosofia e artes em geral. Para este 

ano haverá ênfase em nível introdutório para o Ensino Médio, em questões de 

história da filosofia privilegiando os pensadores gregos. Será apresentada, também, 

experiência didática que liga o ensino de filosofia e a utilização de imagens. 
 

E-mail: dssolis@gmail.com 
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ENSINO DE HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO NA UNIVERSIDADE: 

PROCEDIMENTOS E OBJETIVOS 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DANIEL PINHA SILVA 

Estagiário(s):  

Alice Ripper Cordeiro de Azevedo Coe 
 

Esta apresentação visa disponibilizar ao público as atividades realizadas na bolsa de 

Monitoria de História do Brasil Império, com o objetivo de sublinhar uma 

metodologia pedagógica capaz de ser utilizada em outros contextos. Considerando 

os propósitos curriculares definidos na área, o trabalho realizado nesta disciplina se 

concentra em duas grandes direções: 1) formação de professores voltados para a 

escola básica; 2) iniciação à pesquisa, por meio da problematização acadêmico-

conceitual dos temas relacionados à história do Brasil Império; tanto para um 

quanto para outro, utilizamos, fundamentalmente, a produção historiográfica 

atualizada e fontes primárias de época. As atividades do monitor se desenvolvem 

nas seguintes etapas: formação de um grupo de estudos com estudantes 

voluntários que já cursaram anteriormente a disciplina, voltado para a leitura e 

debate da bibliografia básica e fontes primárias do curso, bem como de estratégias 

pedagógicas para o curso a ser iniciado no segundo semestre de 2015; acompanhar 

a elaboração do plano de curso da disciplina; elaboração de formulário diagnóstico 

distribuído na turma na primeira semana de aula, com perfil acadêmico e sócio-

econômico dos estudantes; acompanhamento do desenvolvimento de todas as 

atividades da disciplina, inclusive avaliações, medindo, gradativamente, o impacto 

do ensino-aprendizagem no desenvolvimento de cada; sistematização em meio 

digital dos conteúdos tratados nas aulas, bem como indicações de leituras 

complementares, vídeos e imagens pertinentes a cada conteúdo, assim como 

canais virtuais para dúvidas extra-classe; por fim, sistematização por escrito das 

atividades da bolsa, por meio do relatório final e da elaboração de um texto a ser 

divulgado em simpósio discente. 
 

E-mail: danielpinha@yahoo.com.br 
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MONITORIA - HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA I 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / História da Filosofia 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JAMES BASTOS AREAS 

Estagiário(s):  

Júlia Fernandez Coutinho 
 

Auxílio ao professor na disciplina e nas tarefas didáticas tais como a preparação e 

realização de trabalhos práticos, auxílio aos estudantes sob supervisão do 

orientador. Participação nas avaliações realizadas pelo Cetreina durante a vigência 

da monitoria. Auxílio na preparação do curso, na atualização bibliográfica, na 

realização e correção dos trabalhos práticos e nas demandas do alunado. Avaliação 

do orientador a cerca do desempenho da aluna Júlia Fernandez Coutinho, matricula 

- 2013.101.621.11 regularmente inscrita no curso de graduação em Filosofia nesta 

instituição tem sido extremamente relevante para a realização das atividades 

solicitadas tanto na preparação dos cursos, na atualização bibliográfica, na 

realização dos trabalhos práticos bem como nas demandas do alunado. As 

atividades desenvolvidas vem permitindo a monitora o pleno desempenho das 

atividades solicitadas pelo orientador, solidificando seu interesse pela tarefa 

docente do mesmo modo como tem servido para a segurar o desenvolvimento de 

suas potencialidades. Considerando a obrigatoriedade da disciplina História da 

Filosofia Antiga 1 de sessenta horas (IFCH0304363) oferecida para turmas de 

primeiro período (com 50 vagas do vestibular mais 10 vagas oferecidas para a 

UERJ, totalizando, por tanto, 60 vagas) o desempenho da monitora, sua dedicação 

tem auxiliado imensamente o acompanhamento didático diferenciado requerido 

pelos estudantes que acabam de ingressar no Ensino Superior da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
 

E-mail: jareas@terra.com.br 
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SUBPROJETO PIBID HISTÓRIA MARACANÃ - USINA DE FUTUROS: 

MEMÓRIAS E SABERES HISTÓRICOS EM ESCOLAS DE PERIFERIA 

Área temática: Ciências Humanas / História / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VIVIAN LUIZ FONSECA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Carina Martins Costa 

Estagiário(s):  

Aristênio Gomes dos Santos 

Fellipe Castanheira Soares 

Gersolino Pereira 

Joyce Lopes 

Pedro Henrique da Silva Santos 

Roberta Senra Silva 

Ádila Marciano Leite 

Érida Cardoso 
 

O subprojeto de História desenvolvido na UERJ Maracanã tem por objetivo geral 

articular a formação de professores à proposição de um olhar sobre o ensino de 

História que engaje os atores na produção de sentidos para o contemporâneo, 

vivenciado como um tempo presentista. As ações foram desenvolvidas em duas 

escolas da cidade: E.M. Bahia e E.M. Soares Pereira, ambas com um alunado 

majoritariamente formado por moradores de comunidades e favelas do Rio de 

Janeiro. A primeira, localizada no Complexo da Maré; a segunda, na Tijuca. As 

atividades pretenderam fortalecer ações escolares que visem a construir leituras de 

mundo a partir da epistemologia do saber histórico, em diálogo com o poder da 

memória na ressignificação de culturas e identidades historicamente excluídas. 

Buscou-se o diálogo entre o saber histórico, o saber histórico escolar e as variadas 

narrativas de teor histórico, na medida em que produzem significado acerca da 

existência no tempo, produzidas/incorporadas por esses atores. O projeto objetiva, 

assim, desenvolver leituras e estratégias que identifiquem e ampliem a 

compreensão de discentes acerca do desenvolvimento da consciência histórica no 

ambiente da sala de aula de História. Seu eixo principal é a leitura crítica de 

documentos e textos de variadas instâncias produtoras de sentido no mundo 

contemporâneo. Tais fontes são permanentemente historicizadas pela equipe, em 

formato de um “museu de grandes novidades”, que busca adensar a leitura e a 

escrita sobre o tempo presente. A partir dessas discussões, nesse trabalho 

apresentaremos as atividades desenvolvidas durante o ano de 2015, com foco nas 

discussões sobre usos e potencialidades do audiovisual no ensino de História e, 

ainda, ações relacionadas à questão das relações étnico-raciais e educação. Nesse 

sentido, na edição de 2015 do evento UERJ sem Muros serão apresentados os 

produtos resultados das reflexões e ações listadas acima, tais como: planos de 

aula, sequências didáticas e oficinas pedagógicas. 
 

E-mail: vivianluizfonseca@gmail.com 
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USINAS DE FUTURO: AÇÕES DO SUBPROJETO HISTÓRIA MARACANÃ 

Área temática: Ciências Humanas / História / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CARINA MARTINS COSTA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Vivian Luiz Fonseca 

Estagiário(s):  

Ana Luiza Poyaes 

Ariane Correa 

Diego Conceição 

Evylin Merlo 

Fabio Rodrigues 

Jahi Cezar da Silva 

Maíra Marinho 

Mellany Pessanha 

Mustafa Dalate 

Natan Hildo Valério 

Renato Ramos Dias 

Thamyres de Lima martins Baptista 

Viviane Fernandes 

Voluntário(s):  

Livia Dinamarco 
 

O subprojeto de História desenvolvido na UERJ Maracanã tem por objetivo geral 

articular a formação de professores à proposição de um olhar sobre o ensino de 

História que engaje os atores na produção de sentidos para o contemporâneo, 

vivenciado como um tempo presentista. As ações foram desenvolvidas em duas 

escolas da cidade: E.M. Bahia e E.M. Soares Pereira, ambas com um alunado 

majoritariamente formado por moradores de comunidades e favelas do Rio de 

Janeiro. A primeira, localizada no Complexo da Maré; a segunda, na Tijuca. As 

atividades pretenderam fortalecer ações escolares que visem a construir leituras de 

mundo a partir da epistemologia do saber histórico, em diálogo com o poder da 

memória na ressignificação de culturas e identidades historicamente excluídas. 

Buscou-se o diálogo entre o saber histórico, o saber histórico escolar e as variadas 

narrativas de teor histórico, na medida em que produzem significado acerca da 

existência no tempo, produzidas/incorporadas por esses atores. O projeto objetiva, 

assim, desenvolver leituras e estratégias que identifiquem e ampliem a 

compreensão de discentes acerca do desenvolvimento da consciência histórica no 

ambiente da sala de aula de História. Seu eixo principal é a leitura crítica de 

documentos e textos de variadas instâncias produtoras de sentido no mundo 

contemporâneo. Tais fontes são permanentemente historicizadas pela equipe, em 

formato de um “museu de grandes novidades”, que busca adensar a leitura e a 

escrita sobre o tempo presente. Apresentaremos as ações desenvolvidas no ano de 

2014, com foco na literatura infanto-juvenil; oficinas pedagógicas; cidadania e 

ensino de História; produção de material didático e jogo. Apresentaremos também 

as ações desenvolvidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que mobiliza um 

grupo de leitura semanal para que as crianças aprendam conceitos de memória, 

História, cultura e identidade a partir de variadas linguagens, com foco na literatura 

infantil. 
 

E-mail: martinsgaruda@gmail.com 
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A BIBLIOTECA VIRTUAL DE MEIO AMBIENTE DA BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SIMONE FADEL 

Estagiário(s):  

Paulo Guilherme Barbosa Bragança 
 

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. 
 

E-mail: simonefadel@hotmail.com 
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A VIDA COTIDIANA FLUMINENSE E AS ESCOLAS SUSTENTAVEIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA TERESA BRAGA BRANQUINHO 

Estagiário(s):  

Joyce Marcelle Alves Costa 

Sheila Bouzon 
 

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, reconhecemos, como 

educadores, que a população precisa estar preparada para participar de processos 

decisórios que implicam sua capacidade de resiliência. Essa consideração implica a 

pergunta: de que modo podem estar associadas tal capacidade e a construção do 

conhecimento sobre a realidade? Por isso, 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 pretende, assim, 

contribuir, para educação ambiental pondo em diálogo, na primeira parte, trabalhos 

de autores que têm discutido as características, limites e possibilidades desse 

campo com ênfase nas noções que distinguem a proposta pedagógica apresentada 

aqui de alguns outros tipos de propostas. A segunda parte apresenta a referida 

proposta pedagógica desenvolvida 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 dos municípios de Angra dos Reis, 

Barra do Piraí, Itaguaí, Itatiaia, Magé, Miguel Pereira, Paracambi, Paraty, Petrópolis, 

Resende, Saquarema e Três Rios. 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 que o sentido de “importância” 

aqui atribuído considera a indissociabilidade entre as ações planejadas e praticadas 

e a produção do conhecimento sobre a natureza e a saúde por parte dessas 

comunidades escolares e professores que a integram. 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. 
 

E-mail: fatima.branquinho@uol.com.br 
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APROXIMANDO UNIVERSIDADE E ENSINO MÉDIO: DIVULGAÇÃO DA 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLAUCIA BRAGA LADEIRA FERNANDES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria das Graças Braga Botelho 

Estagiário(s):  

Aline Cavalcanti Jardim 

Cristiane Pereira dos Reis 

Gabriel de Araujo Antunes 

Vanessa Campos Duarte 
 

A formação universitária qualifica e prepara os sujeitos para as profissões. Os 

jovens cada vez mais conscientes de que precisam investir na formação, procuram 

os cursos universitários. O momento de decisão é difícil e marcado por muitas 

incertezas, principalmente na escolha por uma profissão. Fazer a opção por uma 

carreira é pensar numa escolha de futuro e vários fatores interferem nessa decisão. 

Vivendo um período de muitas dificuldades e conflitos, os jovens muitas vezes não 

tentam ingressar no ensino superior, seja por desconhecimento do processo, por 

acharem que não são capazes ou por medo de fazerem escolhas erradas. Levando 

em consideração todas essas questões torna-se importante a orientação ao aluno 

em sua escolha, mostrando caminhos, orientando sobre as profissões e 

esclarecendo as dúvidas. A universidade, ao desenvolver um trabalho com as 

escolas, se propõe a divulgar seus cursos, os procedimentos para o ingresso, 

proporcionando aos alunos do Ensino Médio o conhecimento das variadas 

profissões, da estrutura e do ambiente universitário, estimulando-os ao ingresso no 

Ensino Superior. O trabalho não se limita apenas a divulgar o vestibular, mas 

também transmitir informações mais abrangentes sobre a FFP/UERJ, esclarecendo 

sobre as reais oportunidades de cursarem uma universidade pública de qualidade, 

além de colaborar com as ações afirmativas, visando aumentar o número de 

ingressantes provenientes das escolas públicas do município de São Gonçalo. 

Aproximando a universidade da escola estamos divulgando nosso trabalho para a 

sociedade, avaliando nossos processos, verificando os anseios e desejos da 

comunidade escolar, repensando e reavaliando a relação ensino, pesquisa e 

extensão. 
 

E-mail: glaucb@uol.com.br 
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REVISTA: HISTÓRIA, NATUREZA E ESPAÇO - REVISTA ELETRÔNICA DO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DO ESTUDO DO ESPAÇO DA BAIXADA 

FLUMINENSE. 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 

Estagiário(s):  

Jacqueline Cristina Pereira Bastos 
 

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. 
 

E-mail: alvaro.ferreira.geo@gmail.com 
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SUBJETIVIDADE E TRANS/FORMAÇÃO DO ADULTO NO AMBIENTE 

EDUCATIVO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VANIA MEDEIROS GASPARELLO 

Estagiário(s):  

Delba Maria Conceição Lopes 

Voluntário(s):  

Brenda Cristina de Oliveira Corrêa 

Clarissa Moura Quintanilha 
 

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 do sujeito e de seus 

arquétipos (modelos de pensamentos e atitudes internalizadas na psique), 

possibilitando mudanças significativas nas relações existentes no ambiente 

educativo. As metodologias utilizadas incluem a escrita de si, vivências de 

dramatização, danças circulares, o uso da linguagem simbólica, trabalhos de 

consciência corporal e debates sobre os fundamentos teóricos utilizados. Neste ano 

de 2015, o projeto foi convidado para realizar uma parceria com uma escola 

estadual de Niterói, que está desenvolvendo mudanças nas suas práticas 

pedagógicas, inspiradas pela Escola da Ponte, em Portugal. Inicialmente, pensamos 

em realizar oficinas para os profissionais do ensino, contudo, como é uma escola 

estadual, os professores não tem dia de reunião e ficou difícil este caminho. Porém, 

ficou a questão: como mudar uma escola sem momentos de discussão coletiva de 

projetos e dificuldades cotidianas? Mesmo assim, aceitamos o desafio da parceria, 

na medida em que esta pesquisa investiga processos de trans/formação do adulto 

no ambiente educativo. Reformulamos nossa metodologia e estamos realizando 

uma pesquisa-ação, começando com uma observação dos modelos arquetípicos 

atuantes na escola, para, depois, podermos contribuir no que a escola considerasse 

pertinente. Três pesquisadoras entraram na escola e sentiram/perceberam 

questões diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes. Cada pesquisadora tem uma 

história de vida e uma singularidade que possibilita múltiplos olhares para uma 

escola que sonha em ser diferente, mas também questões comuns que perpassam 

modelos arquetípicos do ensino tradicional, matriarcal, de alteridade e de 

totalidade, que se expressam em diferentes momentos, entrecruzados, complexos. 

Tem sido um desafio instigante contribuir e investigar a transformação dessa 

escola, dos seus sujeitos e de nós mesmos. 
 

E-mail: vania.mg@uol.com.br 
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE O ENSINO 

DE GEOGRAFIA (CEDIPE-GEO FFP/UERJ) 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CHARLLES DA FRANCA ANTUNES 

Estagiário(s):  

Bruno de Lima Alves 

Voluntário(s):  

Bruna Barreto Soares 

Dayllan de Souza Alho 

Nadhine Hentzy Stellet da Silva 
 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE ENSINO DE 

GEOGRAFIA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE 

ENSINO DE GEOGRAFIA da Faculdade de Formação de Professores da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (CEDIPE-GEO FFP/UERJ) é um dos projetos associados 

ao Laboratório de Ensino de Geografia da FFP/UERJ e desde sua concepção, tem 

por objetivo buscar se constituir como um núcleo de investigação, produção, 

sistematização e divulgação de pesquisas e materiais referentes ao Ensino de 

Geografia e, por conseguinte, a formação de professores. A atuação se faz por meio 

de uma plataforma digital (www.cedipe.uerj.br) onde são alocados todos os 

materiais que compõem o seu acervo. Em oito anos de atuação, o CEDIPE tem 

focado sua atuação não só na divulgação da produção acadêmica sobre ensino de 

geografia, mas também na produção da informação geográfica, principalmente no 

que diz respeito à formação de professores e da produção de material didático. 

Além disso, o projeto trabalha como potencializador das diversas atividades 

desenvolvidas pelo Laboratório de Ensino e por outros projetos ligados ao ensino de 

Geografia da UERJ-FFP, principalmente através da concepção e elaboração de 

plataformas digitais (CD, DVD e internet) para a difusão dos produtos e resultados 

dos referidos projetos. O CEDIPE-GEO é reconhecido como um dos principais 

centros de referencia na divulgação e produção de informação geográfica do Brasil 

e também da América Latina garantindo à democratização do acesso a informação 

e ampliando a esfera da reflexão do conhecimento geográfico. 
 

E-mail: charlles@uerj.br 
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ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTES DA CRECHE. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERA MARIA RAMOS DE VASCONCELLOS 

Estagiário(s):  

Isabela Martins Dino 
 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTES DA CRECHE. A organização espacial 

na creche ainda é um assunto cheio de desafios para os educadores e para a 

instituição, pois é necessário pensar, analisar e refletir muito sobre o assunto. A 

construção desse espaço precisa ser acolhedor e ao mesmo tempo desafiador para 

seus alunos. O espaço precisa ser saudável e inclusivo, pois de nada adianta um 

aluno estar em um ambiente em que ele não se sinta incluso. O objetivo de 

trabalhar e construir esses espaços são porque ele favorece a interação entre as 

crianças com os adultos e essa interação traz benefícios claros para o 

desenvolvimento infantil e claro, também beneficia na prática educacional. Se deve 

enxergar o espaço da creche como mais um item que ajuda o educador no 

desenvolvimento de seus alunos. Segundo Vasconcellos (2012), “as organizações 

do ambiente da creche transmitem mensagens sobre a criança e os modos e jeitos 

de lidar com ela, pois carregam consigo marcas simbólicas e históricas”. Portanto, 

quando analisamos ambientes construídos por educadores é preciso ter consciência 

que não se trata de um produto finalizado, pronto, mas sim um processo. O 

trabalho traz um tema que precisa ter maior visibilidade no campo educacional, 

pois o mesmo não recebe a atenção devida neste meio. O ambiente da creche 

precisa ser mais discutido. Uma situação em que uma criança em seu ambiente 

escolar não consegue ter acesso a brinquedos e alguns materiais merece receber 

mais atenção e debates. Palavras Chaves: Organização, Espaços, Ambientes, 

Desenvolvimento Infantil, Creche. 
 

E-mail: vasconcellos.vera@gmail.com 
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A BIBLIOTECA VIRTUAL DE MEIO AMBIENTE DA BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SIMONE FADEL 

Estagiário(s):  

Caroline Moreira da Cunha 
 

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. 
 

E-mail: simonefadel@hotmail.com 
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A CAPOEIRA COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO: PERSPECTIVA DE UMA NOVA DIDÁTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Leandro Castanheira dos Anjos 

Voluntário(s):  

Jalila dos Anjos do Nascimento 
 

O Laboratório de Programa de Culturas Populares e Folclore (LCPF) constitui um 

pólo de concentração e integração, onde se realizam estudos e vivências das artes 

corporais populares e das práticas cotidianas das classes populares na expectativa 

de criar um espaço para reflexão permanente e sistemática da Cultura Popular. 

Aliado a esse processo de busca da melhor compreensão do Folclore e da Cultura 

Popular, temos a intenção de reunir subsídios para a atualização da disciplina 

Folclore e Culturas Populares dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

Educação Física e, sobretudo, para contribuir com as comunidades parceiras 

aproximando a Universidade das demandas da sociedade. Trata-se de um 

Programa que trabalha ao mesmo tempo com a reflexão e a intervenção. Articular, 

portanto esses processos, constitui o grande desafio deste Laboratório. Inclui ainda 

as atividades nas mais diversas artes corporais e expressões artísticas populares, 

dentre elas a Capoeira. A capoeira representa um marco importante na cultura 

brasileira. Foi tombada como patrimônio cultural brasileiro (IPHAN, 2008) e é uma 

manifestação que combina uma série de características, tornando-a um esporte 

diferenciado dos demais, por envolver não somente a luta ou o jogo em si, mas 

também a musicalidade, a dança, interação com instrumentos, integração social, 

além da divulgação e preservação cultural do nosso país.Entendemos como questão 

fundamental a compreensão da cultura em sua diversidade e a sua relação com a 

construção da efetiva cidadania, em especial, e que a compreensão da Cultura 

Popular do nosso país passa pela sua singularidade e o seu aspecto plural. 
 

E-mail: adomeio@hotmail.com 
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A INSERÇÃO DOS BOLSISTAS DO PROINICIAR/FEBF NAS ATIVIDADES DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSENILDA PARAISO COSTA SANTA ROSA 

Estagiário(s):  

BEATRIZ GUIRRA RIBEIRO 
 

Este projeto esta vinculado à Coordenação de Desenvolvimento Acadêmico – CDA - 

da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e pretende contribuir para 

ampliar a inserção dos bolsistas do PROINICIAR/FEBF nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Desse modo, temos por objetivos identificar os bolsistas do 

PROINICIAR inseridos em projetos relacionados às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; realizar encontros com os bolsistas do PROINICIAR com vistas à 

discussão de possibilidades de participação nos diversos projetos da FEBF; 

promover atividades que tratem da importância das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão na formação do estudante. As atividades de ensino pesquisa e extensão 

são o tripé que caracteriza a universidade e fundamenta a sua atuação. A 

Coordenação, portanto, procura desenvolver experiências diversas que concorram 

para o exercício dessas dimensões, de tal modo que o estudante tenha a 

oportunidade de compreender e vivenciar a cultura universitária, tendo em vista a 

sua atuação profissional numa perspectiva crítica e criativa. Considerando o perfil 

da universidade, compreendemos que essa aprendizagem efetiva se realizará com a 

colaboração de todos os envolvidos no processo formativo do estudante. Desse 

modo, as atividades de pesquisa, extensão e cultura são fundamentais, desde que 

esses estudantes sejam proativos frente aos temas-problemas emergentes. O 

aluno, portanto, precisa ser desafiado de modo sistemático e permanente a 

estabelecer um processo ativo-reflexivo e responsável com a sua própria formação. 

Tendo em vista a consecução de objetivos referentes à implantação das políticas de 

ação afirmativa -traduzidas pelo sistema de cotas - no âmbito da UERJ, a inserção 

em atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão pode propiciar uma 

aproximação fundamental do estudante com a cultura universitária, e possibilitar 

exercícios emancipatórios essenciais à sociedade brasileira. 
 

E-mail: zenesantarosa@ig.com.br 
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A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RITA DE CASSIA SOUZA LEAL 

Supervisor(es) Participante(s):  

Monique Mendes Franco 

Estagiário(s):  

Jaqueline dos Santos Rocha 
 

A pesquisa "A contribuição da música na formação de professores", parte das 

minhas inquietações em ressonância com as discussões desencadeadas pela 

aprovação da Lei nº 11.769/2008, e se propõe a investigar a presença da musica 

na formação de professores, tendo como público alvo os estudantes da FFP - 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo. Considerando 

sua vinculação com o projeto da minha orientadora “Cultura, Consumo e Cidadania: 

Políticas formativas no âmbito da mídia-educação”, que tem como objetivo 

problematizar de que modo os jovens estudantes dos cursos de Licenciaturas da 

Universidade, professores e futuros professores, se apropriam e estabelecem 

relações com os produtos culturais e midiáticos, utilizei como suporte os dados 

produzidos a partir de 120 questionários,para problematizar os espaços formativos 

nos quais o trabalho com a musica se faz presente. A investigação se apresenta 

como um desdobramento das atividades do Laboratório Audiovisual Cinema 

Paraíso, um espaço de experimentação para pensar a produção artística e cultural 

como fenômeno educacional que forja vivencias com diversas linguagens, com o 

objetivo de ampliar o repertório cultural dos alunos e incentivar a construção de 

uma postura crítica diante dos produtos culturais e midiáticos. Sob essa ótica, o 

Laboratório se propõe a acolher, questionar e produzir conteúdos educacionais, 

audiovisuais, linguísticos e informacionais, e, principalmente, problematizar a 

realidade contemporânea. Numa perspectiva teórica e conceitual que busca 

articular os estudos culturais, a mídia-educação e as representações engendradas 

pelos jovens em seus agenciamentos cotidianos, a pesquisa, promove ações 

culturais e formativas, a exemplo do “EducaSons – 1ª Mostra de Música Popular da 

Faculdade de Formação de Professores”, que permitiu colher algumas pistas sobre a 

formação musical dos futuros professores, assim como perceber de quais maneiras 

os recursos culturais e midiáticos podem funcionar tanto para forjar representações 

de mundo que reafirmam o status quo e a desigualdade social como, no sentido da 

arte de resistência, criar as condições discursivas e de expressão dos grupos 

silenciados. As considerações finais mostram a importância e a necessidade de 

ampliar as discussões sobre a formação do educador e sobre o ensino de musica na 

educação, bem como a importância da inserção dessa temática nos cursos de 

formação de professores. 
 

E-mail: ritaleal@uol.com.br 
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ACERVO DIGITAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PERCEPÇÕES 

SOBRE A PESQUISA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA DA PAIXAO FERNANDES 

Estagiário(s):  

Juliana de Almeida Silva 

Voluntário(s):  

Eduarda Cristina da Silva Carlos 

Milena Viegas Campos da Ressurreição 
 

Apresentamos a trajetória de construção de um acervo digital que tem por objeto 

principal a produção acadêmica no campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

por meio do projeto de Estágio Interno Complementar. Este se articula ao projeto 

de pesquisa de IC-Jr do CAp-UERJ, “Leituras em Educação de Jovens e Adultos: 

pesquisa, análise e produção de sentidos”. Consiste na produção de um acervo 

digital por meio do qual intentamos suprir a necessidade de um espaço de pesquisa 

destinado a consultas de textos acadêmico-científicos relacionados à EJA, 

modalidade educacional destinada à promoção do acesso para os que não 

concluíram à educação básica no tempo regular. Ancora-se nas categorias 

temáticas (BARDIN, 2011): aprendizagem, histórias de vida, memórias, sujeitos de 

EJA, formação profissional, formação docente, currículo, políticas públicas, 

alfabetização, avaliação, educação prisional e tecnologias. O acervo é organizado a 

partir de uma planilha contendo título do artigo, autor, fonte, tema e sinopses de 

artigos selecionados. Esses artigos foram pesquisados e estão disponíveis em anais 

de eventos importantes no campo da educação, realizados no Brasil. Observamos 

que, nas práticas, é valorizada a cidadania de acordo com a realidade de cada 

aluno, elevando sua escolaridade por meio de novos conhecimentos que podem ser 

construídos no cotidiano. Por meio das leituras dos artigos percebe-se que a EJA no 

Brasil ainda demanda por maiores investimentos governamentais. Tal descaso e, 

por vezes, a ausência de uma política pública efetiva para a EJA se torna 

preocupante, uma vez que a oferta dessa modalidade com professores com 

formação específica buscando-se aprofundar as metodologias adequadas com vistas 

ao melhor desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes da EJA constitui uma 

necessidade. Outro aspecto a ser considerado pelos professores é a superação de 

desafios desses estudantes para estarem na sala de aula. Se por um lado os 

resultados do projeto que ora avança para sua etapa final vêm se constituindo 

como fonte de pesquisa e aprendizagem para todos os conhecedores do assunto ou 

que buscam aprofundamento, por outro, proporcionam conhecimentos aos que 

recentemente ingressam nesse estudo revelando-se para os bolsistas como espaço 

de formação e, assim, impactando positiva e significativamente para aprimorar o 

olhar de cada um sobre a modalidade em tela, com ênfase para o processo de 

formação de professores para a bolsista de EIC. 
 

E-mail: andreaf@uerj.br 
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ACERVO ESPECIALIZADO EM ALFABETIZAÇÃO EMÍLIA FERREIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  

Thainá de Freitas Ribeiro 
 

O Acervo Especializado em Alfabetização “Emília Ferreiro” possui um dado histórico 

que faz parte de sua origem. Em 1990, criado o Curso de Graduação de Professores 

do Município), uma parceria UERJ/SME, ao recomendar a bibliografia para a 

disciplina alfabetização, foi constatada a inexistência, em sua maioria, de tais livros 

na Biblioteca Setorial da Faculdade de Educação e dificuldades, por parte dos 

professores, para aquisição dos mesmos. Tal fato estimulou o PROALFA (naquela 

época denominado CEDIA) a criar o espaço destinado a empréstimo de materiais, 

além de possibilitar consultas orientadas. Com o decorrer do tempo, ao serem 

criados os demais projetos do PROALFA e o aumento do número de bolsistas, o 

Acervo passou a ser fundamental para pesquisas e estudos do próprio programa, 

além de estender seus serviços para o público externo ao PROALFA. O material que 

compõe o Acervo Especializado provem de doações pessoais, institucionais e 

ofertas de editoras. O Acervo Especializado em Alfabetização “Emília Ferreiro” 

diferencia-se das Bibliotecas Setoriais da UERJ, por dispor de documentos relativos 

a assuntos específicos, tais como: alfabetização, leitura, escrita, matemática, 

psicologia da educação, entre outros.A metodologia do Acervo é organizada através 

do sistema de Classificação Decimal Universal (CDU); depois de classificados os 

itens (livros) são registrados em um catálogo automatizado (Micro-isis). Por meio 

deste, os assuntos referentes à pesquisa do usuário podem ser encontrados no 

Acervo. Uma outra fonte de pesquisa refere-se aos periódicos que estão registrados 

no Kardex. O empréstimo dos documentos é feito por dez dias corridos, controlado 

através de fichas, com direito de renovação. O Acervo possui 1445 livros, 560 

periódicos, 118 monografias e teses, 400 folhetos, 27 fitas cassetes e 19 fitas de 

vídeo.Atualmente atendemos os bolsistas do Programa, cerca de 80 alunos 

matriculados em nossas turmas e alunos de Pedagogia que nos procuram 
 

E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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APOIO AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E INFÂNCIA - LIEPHEI 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA DE OLIVEIRA CAMARA RANGEL 

Estagiário(s):  

Eduarda Ramos Pontes Werneck 

Elizangela Monteiro Cunha 
 

O projeto visa apoiar o plano de consolidação do Laboratório Interdisciplinar de 

Estudos e Pesquisas em História da Educação e Infância (LIEPHEI), localizado no 

campus da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, desde 2009. O 

LIEPHEI tem por objetivo, incentivar, produzir e socializar estudos e pesquisas no 

âmbito da História da Educação com especial atenção para as temáticas associadas 

à história da infância, das reformas educacionais e da ciência no Brasil. Dessa 

forma, o projeto em questão colabora para a organização das dinâmicas de 

pesquisa, de ensino e de extensão, buscando estabelecer procedimentos que 

permitam a cooperação em redes e sistemas de informação, disseminação e 

socialização da produção acadêmica organizada pelos projetos de pesquisa e 

trabalhos acadêmicos dos alunos e pesquisadores associados ao Laboratório por 

meio, especialmente, do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História da 

Educação e Infância (NIPHEI). O Laboratório tem se dedicado a produção de 

multimídia educacional. Nesse sentido, a produção de diferentes linguagens da 

multimídia constrói um campo de possibilidade e de ampliação do universo de 

abordagens referentes aos temas e aos problemas incursos aos debates 

acadêmicos da historiografia educacional brasileira. Com efeito, o processo de 

consolidação do Laboratório engloba entre outras iniciativas a produção de 

materiais didáticos pedagógicos, oficinas de linguagem multimídia, promoção de 

encontros com pesquisadores de grupos de pesquisas do Rio de Janeiro, visando 

estabelecer uma estreita articulação entre pesquisa, ensino e extensão. Entre as 

atividades desenvolvidas encontra-se a alimentação do site do grupo e a 

organização das atividades do grupo. Nessa direção, temos organizado o arquivo do 

LIEPHEI constituído por jornais da década de 1920 a 1940, que registra à história 

da infância. Em sua maioria, as matérias trazem como principal ponto de referência 

o Dr. Mello Mattos, primeiro Juiz de Menores do Brasil e da América Latina, que 

criou o primeiro Código de Menores do Brasil, que seria o precursor do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Ao propor a produção e distribuição de material 

multimídia pretendemos instaurar uma dinâmica interdisciplinar que envolve 

diferentes áreas de conhecimento na apropriação de temas relacionados à cidade, 

aos sujeitos sociais e as diversas práticas instituídas de poder, de educação e de 

escolarização da infância. 
 

E-mail: soniacamara@uol.com.br 
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APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA MARIA BANDEIRA DE MELLO MAGALDI 

Estagiário(s):  

Maria Luisa Goncalves Maia Guimaraes 

Thaiane Lima de Oliveira 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as atividades realizada pelas 

bolsistas que integram o Projeto de Apoio à Coordenação do Curso de Pedagogia 

Presencial da Faculdade de Educação da UERJ, campus Maracanã, o qual visa o 

auxílio nas atividades cotidianas dessa Coordenação. Dentre as atividades 

desenvolvidas, destacam-se: a organização da documentação relativa ao curso de 

Pedagogia; recebimento e pré-análise de processos, para posterior avaliação da 

Coordenadora; despacho de processos analisados; atendimento ao público e o 

apoio à realização de eventos e de projetos diversos desenvolvidos no âmbito do 

Curso de Pedagogia e da Faculdade de Educação. No que se refere ao público 

atendido, este é constituído, fundamentalmente, pelo corpo discente do Curso, e a 

atuação das bolsistas visa contribuir no suporte quanto às dúvidas apresentadas 

pelos alunos, referidas, dentre outros assuntos, à matriz curricular do curso, 

disciplinas, ementas, atividades culturais. Essas atividades executadas pelas 

bolsistas têm sido de importância crucial para o bom funcionamento da 

Coordenação de Pedagogia, promovendo uma maior aproximação entre a mesma e 

o corpo discente do curso – composto de cerca de 1500 alunos – e contribuindo, 

desse modo, para a melhoria da qualidade do Curso de Pedagogia. Já para as 

alunas envolvidas no projeto, este tem contribuído, ao possibilitar o contato com as 

diferentes práticas administrativas e com os setores que compõem a Faculdade de 

Educação e a Universidade, assim como ao viabilizar a aproximação de uma 

importante área de atuação que o curso de Pedagogia abrange. Ressalta-se, ainda, 

a contribuição favorável no que tange ao relacionamento interpessoal, considerando 

o desenvolvimento do trabalho em equipe e também como aspecto central das 

atividades cotidianas, o contato com o público atendido, oriundo de diferentes 

contextos socioculturais. 
 

E-mail: anamagaldi@superig.com.br 
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AS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTIFICO-CULTURAIS NO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA MARIA BANDEIRA DE MELLO MAGALDI 

Estagiário(s):  

Taiane Barbosa Vasconcelos 
 

O presente trabalho pretende apresentar a prática, desenvolvida na Coordenação 

do Curso de Pedagogia Presencial do Campus Maracanã, de acompanhamento das 

Atividades-Acadêmico-Científicos-Culturais (AACC) realizadas pelos alunos do 

referido curso. Com o objetivo de dar apoio ao cumprimento dessas atividades, 

exigidas como componente curricular, a Coordenação de Pedagogia desenvolve 

essa ação de extrema importância, contando com a participação de duas bolsistas. 

Entende-se como Atividades-Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) aquelas que, de 

múltiplas maneiras, contribuem para a ampliação de conhecimento dos alunos, 

enriquecendo sua formação profissional como licenciado e, em particular, no caso 

focalizado, sua formação como pedagogo. As AACCs entraram em vigência no 

Curso de Pedagogia em 2010, tendo como base a deliberação nº044/2010, que 

normatizou os procedimentos relativos a esse componente curricular. A versão 

atual do currículo do curso – versão 4 - estabelece a obrigatoriedade de 

cumprimento de 200 horas de AACCs ao longo dos oitos períodos de formação. 

Essa carga horária deve ser cumprida através de diferentes tipos de atividades, 

relativas a: formação acadêmica-científico-cultural; eventos acadêmico-científicos-

culturais; pesquisa e extensão; produção acadêmico-científico-cultural; atividades 

acadêmico-científico-culturais; e, atividades técnico-administrativas. O aluno 

deverá realizar atividades em pelo menos quatro desses diferentes campos. O 

trabalho de acompanhamento das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

realizadas pelos alunos do Curso de Pedagogia envolvem ações como: orientação 

dos alunos, com informações sobre as AACCs; planejamento e divulgação de 

agenda para recebimento da documentação comprobatória dos alunos; recebimento 

da documentação comprobatória e registro da entrega; análise da documentação, 

sendo checadas a confiabilidade da mesma, carga horária das atividades realizadas, 

adequação às normas definidas pela Deliberação no. nº044/2010, processo 

acompanhado pela coordenadora; devolução das pastas entregues pelos alunos; 

planejamento de reuniões com os alunos sobre o tema das AACCs. 
 

E-mail: anamagaldi@superig.com.br 
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ATLAS DOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS RURAIS NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PAULO ROBERTO RAPOSO ALENTEJANO 

Estagiário(s):  

Rafaela Dias Galindo 

Suelen santos Vanna 

Voluntário(s):  

Diego Ramos Inácio 

Gabriel Juan Carvalho de Queiroz 
 

Esse trabalho é o resultado do projeto de pesquisa Atlas dos Conflitos Fundiários 

Rurais do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pelo GeoAgrária - Grupo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão em Geografia Agrária, coordenado pelo professor Dr. 

Paulo Alentejano e tem como objetivo estudar e analisar os conflitos no campo 

fluminense, através de um banco de dados e mapas produzido pelo grupo de 

pesquisa. Este trabalho em particular representa a atualização anual do Atlas, 

compreendendo as representações espaciais dos conflitos por terra ocorridos desde 

a década de 1950 até o ano de 2014. O Atlas dos Conflitos Fundiários Rurais do 

Estado do Rio de Janeiro se propõe a ser um instrumento pedagógico e de pesquisa 

para os professores de Geografia, bem como para os movimentos de luta pela 

terra, ao tornar visível a realidade agrária fluminense, explicando tanto as 

transformações como novas configurações surgidas neste território a partir das 

lutas pela terra, assim como identificando os sujeitos envolvidos nestas lutas. 

Assim, foram elaborados mapas sobre localidades com conflitos, ocorrências de 

conflitos, conflitos por décadas, tipos de conflito, categorias envolvidas nos conflitos 

e ação dos movimentos sociais no campo fluminense. A atualização do trabalho é 

feita através da consulta ao Caderno Conflitos no Campo Brasil, publicado 

anualmente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) desde 1985, como forma de dar 

visibilidade aos conflitos e denunciar a violência à qual a população do campo está 

exposta. 
 

E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELA ÓTICA DOS EX-ALUNOS: UM ESTUDO 

DAS LICENCIATURAS DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Planejamento e Avaliação 

Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLAUCIA BRAGA LADEIRA FERNANDES 

Estagiário(s):  

Mirian Lúcia Almeida 
 

O projeto objetiva promover a avaliação institucional da Faculdade de Formação de 

Professores pela ótica dos alunos egressos, evadidos e com permanência 

prolongada. Para compreendermos as transformações da educação superior 

precisamos considerar as práticas de avaliação. A avaliação institucional permite 

instrumentalizar as reformas educacionais, produzir mudanças na gestão, nos 

currículos, na pesquisa e participar das transformações desejadas tanto para a 

educação superior quanto para a sociedade que se quer consolidar. Neste contexto, 

destacamos que o estudo de egressos permite verificar a inserção no mundo do 

trabalho, além de conhecer o perfil que a instituição oferece, permitindo assim uma 

avaliação da atividade pedagógica e do curso. A evasão, presente nas instituições 

de ensino superior no mundo contemporâneo, por ser um processo de desistência 

do curso e da instituição, também constitui um importante instrumento para os 

processos de avaliação institucional. O afastamento do aluno é fruto de vários 

fatores sociais, econômicos, pessoais e institucionais. Precisamos analisar também 

a existência da permanência prolongada dos alunos nos cursos, verificando os 

motivos e a propensão a evasões futuras. Portanto, precisamos repensar nosso 

trabalho e rever ações que possibilitem a permanência do aluno na universidade, 

no tempo ideal para a conclusão do seu curso, principalmente nos cursos de 

formação de professores. A pesquisa é realizada com ex-alunos e alunos com 

permanência prolongada no período de 2009 a 2014, através de questionários on-

line e entrevistas, utilizando as abordagens quantitativa e qualitativa, visando 

avaliar aspectos fundamentais das graduações oferecidas pela FFP/UERJ. Com esta 

investigação proporcionamos condições efetivas para uma análise da formação 

docente por nós implementada, reconhecendo as potencialidades existentes e 

verificando as relações estabelecidas com a sociedade. 
 

E-mail: glaucb@uol.com.br 
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ACESSIBILIDADE À COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E AJUDAS TÉCNICAS: O 

CAMINHO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E INCLUSÃO DE 

GRADUANDOS COM DEFICIÊNCIAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  

Larissa Cristina da Silva Castro 

Voluntário(s):  

Patrícia Alves da Silva 
 

O Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-UERJ) atende 

diariamente pessoas com deficiências física (DF), intelectual (DI) e sensoriais: 

cegos, com baixa visão, surdos e com surdocegueira, os quais procuram auxilio 

para desenvolver suas atividades acadêmicas no ambiente virtual. Muitos desses 

estudantes são universitários da UERJ, dos cursos presenciais e da modalidade 

EAD, outros são discentes de instituições de nível superior e médio da comunidade 

externa. Para atender às especificidades individuais desses praticantes culturais, os 

bolsistas do “Projeto Elaboração de Material Didático em Vídeo com Acessibilidade 

Web: audiodescrição, descrição textual e legenda” são solicitados a contribuir para 

a formação inicial dos usuários do PRB-UERJ. Os bolsistas transcrevem áudio para 

os formatos textos impressos em tinta, braile e digitais, auxiliam no uso de 

softwares leitores e ampliadores de tela. Vale destacar que o suporte dado aos 

estudantes da EAD é de singular importância, tendo em vista que, mesmo sendo 

estando em contato com um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) desenvolvido 

com recursos de acessibilidade, aos estudantes com deficiências, principalmente as 

sensoriais, são disponibilizados conteúdos não acessíveis que impedem sua 

acessibilidade, inclusão e autonomia. Um bom exemplo da urgência da atuação dos 

bolsistas é a necessidade de torna acessível vídeo-aulas sem legenda, sem áudio 

descrição e em língua estrangeira. Envolvidos nesse contexto, os bolsistas são 

orientados para o atendimento humanizado dos usuários com deficiência que 

buscam por tecnologias assistivas (TA) que lhes garantam acessibilidade e inclusão 

acadêmica. Dentre as TA disponibilizadas pelo projeto, entre serviços e recursos 

tecnológicos, os estudantes com deficiências sensoriais, principalmente os da EAD, 

contam com recursos humanos qualificado, materiais acadêmicos que atendam às 

individualidades e softwares para acesso digital on-line e off-line. É a partir de tais 

TA que o PRB-UERJ chega aos resultados positivos atribuídos a seus usuários: 

graduandos dos cursos presenciais e a distância, pós-graduandos, algumas pessoas 

com deficiência já inseridas no mercado de trabalho e outras que vêm investindo 

em concursos públicos. Acessibilidade à comunicação, à informação e às ajudas 

técnicas é condição sine qua non para o exercício da cidadania e inclusão dos 

assistidos pelo projeto. 
 

E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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AMBIENTES VIRTUAIS DO PRB-UERJ: INCLUSÃO DIGITAL E DIVULGAÇÃO 

DE ATIVIDADES INCLUSIVAS NO CIBERESPAÇO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  

Gabriela da Cruz Couto 

Voluntário(s):  

Larissa Cristina da Silva Castro 
 

Além das atividades realizadas no Programa Rompendo Barreiras: Luta pela 

Inclusão (PRB-UERJ), bolsistas e usuários do programa, assim como a comunidade 

web, beneficiam-se das informações divulgadas no Ciberespaço pelo PRB-UERJ. A 

partir da atualização de um blog < http://uerjrompendobarreiras.blogspot.com.br/ 

> e Facebook < 

https://www.facebook.com/search/results/?q=Programa%20Rompendo%20Barreir

as%3A%20Luta%20pela%20Inclus%C3%A3o&init=mag_glass&tas=0.2852381386

3284886&search_first_focus=1437326731412>,< 

https://www.facebook.com/groups/493615660663085/> , informações sobre o 

Programa, suas atividades e as políticas públicas de inclusão são da pessoa com 

deficiência disponibilizadas na internet. Os ambientes virtuais do PRB-UERJ também 

são utilizados para divulgar eventos, cursos, estágios e quaisquer novidades sobre 

o Programa. No blog também pode ser encontrado o histórico do PRB-UERJ e as 

formas de contato virtual, telefônico e sua localização na Universidade. Tais 

serviços de informação, comunicação e divulgação são considerados de utilidade 

pública. Os espaços virtuais do PRB-UERJ foram pensados para ser de fácil acesso 

para todos, com acessibilidade web, neles, as pessoas, inclusive as com deficiências 

sensoriais, podem acessar com autonomia as informações disponibilizadas. Aos 

surdos disponibilizamos informações visuais, aos deficientes visuais textos 

acessíveis a leitores de tela. Embora o PRB-UERJ seja um programa cujas 

atividades sejam desenvolvidas quase que exclusivamente para pessoas com 

deficiência, os espaços virtuais do PRB-UERJ são planejados também para família 

dessas pessoas, profissionais da área, principalmente professores em formação 

inicial e continuada, integrantes do movimento de inclusão da pessoa com 

deficiência e quaisquer outras pessoas que tenho interesse pela temática. Sob a 

orientação da coordenação pedagógica do PRB-UERJ, o bolsista atualiza os 

ambientes virtuais do Programa, nos quais podem ser conferidos os resultados, 

postagens e controle de comentários. A divulgação do programa é de suma 

importância também para professores em formação e principalmente para aqueles 

que pensam em seguir pela área de educação inclusiva, pois a divulgação deste 

programa e dos eventos, são esclarecedores e motivadores. Também não resta 

duvidas que a participação do bolsista nesse projeto contribui consideravelmente 

para sua formação, pois as informações, eventos e o convívio contribuem para 

esclarecer dúvidas e eliminar com preconceitos. 
 

E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NEC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 

CONTINUADA: SOCIALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE EXPERIÊNCIAS E PRODUTOS 

PEDAGÓGICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Teresa Cristina Santos Balbino 

Voluntário(s):  

Gabriela Nunes Fernandes 
 

Este projeto visa proporcionar condições de formação para estudantes da FEBF que 

desejem vivenciar experiências na área da produção e administração acadêmica. 

Para isto, as ações previstas se desenvolverão no NEC – Núcleo de Educação 

Continuada. O NEC é uma atividade da FEBF que implementa ações de extensão, 

pesquisa e ensino voltadas para a formação inicial e contínua de professores. 

Constitui-se, estrategicamente, 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 em Direitos Humanos 

e o Reconhecimento das Diferenças de Étnicas, Raciais, de Gênero e de Diversidade 

Sexual. As atividades do Núcleo se desenvolvem em quatro CAMPOS articulados: 

Investigação; Experimentação; Socialização e Difusão. INVESTIGAÇÃO: Fomenta 

estudos que visam aprofundar e orientar a reflexão teórico metodológica focada na 

formação permanente de professores e bolsistas e demais estudantes da graduação 

e da pós-graduação participam do PesqNEC. 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 acadêmicos e culturais. Entre as atividades desenvolvidas estão: 

cursos de formação continuada voltada a professores de escolas públicas, oficinas 

pedagógicas realizadas pelos bolsistas e graduandos da FEBF em escolas públicas 

da região do entorno da FEBF, seminários acadêmicos, entre outras. 

SOCIALIZAÇÃO: Implementa os seguintes sub-projetos: Videonec - videoteca 

temática com títulos voltados para educação em direitos humanos e para a 

discussão das diferenças e desigualdades na sociedade brasileira. Baú do NEC - 

acervo de material pedagógico voltado tanto para o desenvolvimento de atividades 

com crianças e jovens quanto para a sensibilização, envolvimento e 

aprofundamento de educadores na compreensão de temas relacionados a educação 

em direitos humanos e o reconhecimento das diferenças no espaço escolar. Sala 

Profª Armanda Álvaro Alberto: Este é um espaço de atendimento ao público para 

visionamento de títulos do VIDEONEC e análise do acervo do BAÚ DO NEC. 

DIFUSÃO: Compreende duas iniciativas básicas: BLOG DO NEC, que divulga o 

acervo do NEC de modo dinâmico e fácil para qualquer usuário da internet e 

FANPAGE DO NEC, que divulga os eventos e o espaço do NEC dentro e fora da 

FEBF. 
 

E-mail: kellyrussobr@gmail.com 
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BANCO DE DADOS ESPACIAIS E GEOTECNOLOGIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA 

O CONHECIMENTO AMBIENTAL DA BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA PAULA DE SOUZA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Raphael Rodrigues Brizzi 

Rodrigo Lobato 

Estagiário(s):  

Priscila Mediros 
 

No Brasil, pode-se dizer que ainda muito se requer de investimentos em 

mapeamentos básicos e temáticos, principalmente quando da necessidade de 

escalas compatíveis com as necessidades, logo muito se faz necessário em relação 

às técnicas de extração de informação das imagens de satélite, na integração de 

dados e na elaboração de bases cartográficas. Embora a disseminação das 

tecnologias de informação, como as imagens de satélite e software livre sejam 

atualmente mais comuns, nota-se que ainda há a questão da qualidade dos dados, 

principalmente no que se refere a atualidade, escala, precisão posicional, precisão 

de atributo, entre outros. Os dados espaciais podem provir de fontes primárias ou 

fontes secundárias e devem ter três dimensões como a temporal (quando), 

temática (o quê) e espacial (onde) e como premissa da construção da informação 

requer primeiro a coleta de dados. A problemática da incipiência de banco de dados 

espaciais além de ser, de forma geral, precário no país, assim como nos estados, 

mas principalmente em nível de municípios, desta forma, o presente trabalho vem 

contribuir para a elaboração e confecção de banco de dados espaciais para a 

Baixada Fluminense, assim como na elaboração de mapas temáticos. Visando a 

democratização da informação pretende-se disponibilizar não somente os dados, 

assim como os mapeamentos na Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da Baixada 

Fluminense (http://www.bvambientebf.uerj.br), pois é a partir do conhecimento do 

espaço é que se percebe as relações existentes entre os vários fenômenos no nível 

espacial e se torna possível agir sobre esse espaço, gerando uma ferramenta para 

cada cidadão compreender melhor o mundo e seus conflitos. 
 

E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CAPITALISMO, CLASSES SOCIAIS E O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO 

BRASIL 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Lais Carvalho Pessanha 
 

Este projeto pretende organizar materiais de memória de forma a apresentar 

narrativas sobre a história contemporânea do sistema penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro, através da análise de arquivos de documentos oficiais, manuscritos, 

livros, periódicos, fotografias e relato oral de servidores e pessoas que tiveram 

passagens importantes pelo universo prisional, esperando contribuir para o 

conhecimento sobre o funcionamento e a construção das várias unidades penais e 

hospitalares que compuseram e compõem a estrutura física do sistema 

penitenciário ao longo da história. O presente projeto, em outro nível, está sendo 

desenvolvido desde 2006, a partir de financiamento da FAPERJ (APQ1), envolvendo 

uma parceria institucional entre o DCH da UERJ/FFP e a Escola de Gestão 

Penitenciária/SEAP-RJ, e desde 2009 com Prociência, sob coordenação do prof. 

Gelsom Rozentino de Almeida. Este projeto busca contribuir para a construção de 

material teórico científico e áudio visual acerca da longa trajetória percorrida pelo 

sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, no tocante a sua instauração e 

crescimento, bem como as suas transformações decorrentes em muitos casos, 

pelas próprias mudanças ocorridas em nossa sociedade. Assim pretendemos 

apresentar a sociedade em geral o que o sistema penitenciário perenizou de si 

mesmo sob a forma escrita, vídeo e imagem para assim conhecer o passado pelas 

percepções do tempo presente. Desde março de 2010, com a coordenação do 

Museu do Cárcere, núcleo do Ecomuseu Ilha Grande da UERJ, parte das atividades 

do projeto tem sido associadas com o desenvolvimento das atividades do Museu, 

de extensão, seja na ilha ou em outras instituições, bem como articuladas com o 

projeto de pesquisa e os bolsistas de PIBIC, resultando em desdobramentos na 

área de ensino, na graduação e na pós graduação. 
 

E-mail: rozentino@gmail.com 
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CICLO DE ESTUDOS EM ALFABETIZAÇÃO/PROALFA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  

Igor Pereira Gonçalves 
 

Os Ciclos de Estudos em Alfabetização têm como objetivo discutir e ampliar os 

conceitos de alfabetização e letramento e suas práticas escolares, promovendo 

eventos mensais com palestras e debates temáticos, que ocorrem sempre na última 

segunda-feira de cada mês, das 18:00 às 20:00 horas, com cerca de 6 (seis) 

apresentações anuais. Em seu vigésimo ano de atividade, já promoveu cerca de 

120 (cento e vinte) palestras destinadas à comunidade interna e externa da UERJ. 

Os palestrantes convidados são professores da UERJ e de outras instituições, 

especialistas na temática desenvolvida anualmente. Em 2013 e 2014, o ciclo sofreu 

adaptações, pois passamos a promover palestras e oficinas semanalmente, às 

sextas feiras na sala do acervo do PROALFA, de 14 às 17 h, voltadas para os 

bolsistas do Programa , alunos de Pedagogia, Letras e da comunidade externa. A 

proposta de realizar os encontros semanalmente, às sextas feiras, com atividades 

voltadas para os bolsistas, alunos que estagiavam no PROALFA e comunidade 

externa, foi muito proveitosa pois conseguimos manter uma programação regular 

de encontros, com a presença de cerca de 15 pessoas a cada semana e mantendo 

freqüência regular, o que torna o aproveitamento do grupo mais satisfatório. Foram 

debatidos temas ligados à alfabetização, produção de texto, leitura e uso da 

gramática. Foi possível, em 2015,realizar também as atividades mensais do Ciclo 

de Estudos de forma a retomar o seu objetivo original , pois este evento destaca o 

compromisso do PROALFA com a formação docente ao oferecer palestras sobre 

alfabetização, leitura e escrita, conteúdos que vem de encontro à necessidade 

permanente de serem discutidos. 
 

E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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CINECAP: O DESENVOLVIMENTO DE UM CANAL EXPRESSIVO ATRAVÉS DO 

CINEMA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE 

Estagiário(s):  

Natalia Regina Brito da Silva 

Voluntário(s):  

Patricia de Jesus Bastos 
 

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. Segundo Candau 

(2012), “muitas são as possíveis entradas nas questões colocadas pelo 

multiculturalismo. No entanto a questão da alteridade perpassa todas elas”. Dentro 

de uma perspectiva contra-hegemônica buscamos, na diferença, a margem para 

trabalhar a compreensão do Outro. 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 

formarem-se enquanto professoras e seres humanos. Nesses dois anos de projeto 

tivemos produções resultantes das oficinas realizadas (curtas-metragens, "Minutos 

Lumière" entre outros) e a participação em simpósios e em eventos de grande 

visibilidade como o FotoRio2015 e o 10º CINEOP. 
 

E-mail: claudiandrade@globo.com 
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CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COLABORATIVO E DE APRENDIZAGEM 

MEDIADA PARA O NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO NDL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO 

Estagiário(s):  

Henrique Ramos 
 

A influência das tecnologias da informação e da comunicação no mundo atual está 

em constante expansão. Os instrumentos e as técnicas de acesso a essas 

tecnologias se desenvolvem e se diversificam a todo instante. É notável a 

popularização do uso da Internet pela sociedade, em todas as camadas sociais, 

decorrente da queda no custo dos computadores e das políticas governamentais 

voltadas para a inclusão digital. Isso explica o crescente interesse pelo acesso e uso 

de serviços de comunicação e informação via Internet. Novas formas de 

comunicação, interação e práticas de colaboração são desenvolvidas diariamente 

nos ambientes virtuais do ciberespaço. A dinâmica desses movimentos empreende 

uma verdadeira revolução silenciosa que resulta em mudanças sociais e culturais 

que exigem do individuo uma reaprendizagem no modo de trabalhar, aprender, 

estudar, atuar e participar para melhor conviver na sociedade da informação. 

(Moran, 2000) chega a propor o conceito de ‘sociedade interconectada’, na qual 

todos estão reaprendendo a se comunicar, a integrar o humano e o tecnológico, 

além do individual, do grupal e do social. Castells (1999) reafirma essa posição 

quando diz que: “A tecnologia da informação tornou-se ferramenta indispensável 

para a implantação efetiva dos processos de reestruturação socioeconômica. De 

especial importância, foi seu papel ao possibilitar a formação de redes como modo 

dinâmico e auto-expansível de organização da atividade humana. Essa lógica 

preponderante de redes transforma todos os domínios da vida social e econômica”. 

torna-se importante, neste contexto, a busca do desenvolvimento de novas 

tendências informacionais e comunicacionais nas instituições e projetos que lidam 

com a construção de conhecimento. Expressões como Internet colaborativa, 

inteligência coletiva, interatividade, comunicação e aprendizagem mediada por 

computador, criações coletivas, etc, representam um novo paradigma do uso da 

Internet. Conforme afirma Primo (2006, p.1)esse novo paradigma “caracteriza-se 

por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 

informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do 

processo". Assim, com o intuito de construir um ambiente de aprendizagem 

mediada para o Núcleo de Desenvolvimento Linguístico (NDL), propomos este 

projeto, que conta com a parceria da Google através das soluções do Google for 

Education. 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
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CULTURAS VISUAIS EM PERIFERIAS URBANAS - CIDADE, IMAGENS E VIDA 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Outras Sociologias Específicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO 

Estagiário(s):  

Antonio Augusto Peres 
 

Pesquisa realizada no Núcleo de Estudos Visuais em Periferias Urbanas - NuVISU 

(CNPq/UERJ) que lança o seu olhar sobre as periferias urbanas e a ‘nova cena’ - 

envolvendo a cidade, as imagens e a vida - que emerge quando um número cada 

vez maior de indivíduos, coletivos e grupos passa a responder visualmente ao que 

experimenta. Baseada no conceito de partilha do sensível de Jacques Rancière, a 

investigação privilegia a dimensão estética e política das ações de “aparecer, 

mostrar, ver e ser visto” presente numa cultura de amadores (aqueles que amam) 

que vem sendo construída nas periferias em torno do olhar e da cidade, e que se 

expressa através do cinema, da fotografia, dos comics etc. A pesquisa articula um 

campo abrangente (‘sites’ and ‘sights`), assim como compreende o visual na forma 

de seu objeto de estudo, método de pesquisa (etnografia visual) e meio 

dedivulgação e publicização. Objetivos específicos: - Contribuir para a ampliação do 

campo de análise e discussão sobre periferias urbanas aportando novos 

conhecimentos e sensibilidade com relação à nova cena cultural contemporânea 

que ganha força com a incorporação no cotidiano de um número cada vez maior de 

pessoas de tecnologias portáteis e móveis, equipadas com recursos (audio)visuais. 

- Gerar insumos para futuros estudos e pesquisas, através da publicação de artigos 

em periódicos qualificados, livros e congressos, bem como da organização de um 

acervo público com as produções cinematográficas de Caxias e do desenvolvimento 

plataforma web hipermídia para o compartilhamento público de textos, hipertextos 

e vídeos referentes aos materiais, metodologias, registros processos e resultados 

da pesquisa com base no modelo Open Science/Ciência Aberta; - Formar recursos 

humanos para pesquisa através de orientações dos bolsistas de EIC, grupos de 

estudos e oferta de disciplinas de extensão, graduação e pós-graduação. - 

Fortalecer as relações entre pesquisa científica e sociedade através da produção de 

documentário, bem como da plataforma de Open Science/Ciência Aberta. 
 

E-mail: liliane@leroux.pro.br 
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CENTRO DE MEMÓRIA DA IMIGRAÇÃO DA ILHA DAS FLORES 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIS REZNIK 

Estagiário(s):  

Carolline de Medeiros Sanches 

Daiana Sousa Santiago 
 

Em 1883, o governo imperial criou na Ilha das Flores uma Hospedaria de 

Imigrantes para abrigar os estrangeiros recém-chegados ao país. Durante sua 

existência, a Hospedaria atendeu não só imigrantes, mas migrantes internos e 

refugiados políticos. Em 1966, com a transferência da Ilha das Flores para o 

Ministério da Marinha, as atividades da Hospedaria foram definitivamente 

encerradas. Apesar da Hospedaria ser amplamente conhecida pela produção 

acadêmica sobre imigração, sua história foi pouco estudada. Em 2011, através de 

um convênio firmado entre o Ministério da Marinha e a UERJ, foi criado o Centro de 

Memória da Imigração da Ilha das Flores, com o objetivo de registrar e divulgar as 

experiências migratórias vivenciadas naquele espaço. Além de registrar, as 

entrevistas realizadas com imigrantes e antigos moradores da Ilha das Flores 

possibilitou a coleta de fotografias particulares. A partir das coleções fotográficas 

desenvolvemos a exposição “Os moradores, suas fotos e suas memórias. A 

Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores pelas coleções fotográficas de seus 

funcionários”, inaugurada na Ilha das Flores, em 23 de maio de 2015, durante a 

13ª Semana Nacional de Museus. Desenvolvemos, ainda, pesquisas em diversos 

acervos públicos, como Arquivo Nacional, Arquivo da Marinha, Arquivo do 

Itamaraty, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, Biblioteca Brasiliana e Biblioteca Nacional. A documentação levantada 

está sendo organizada em um banco de dados documentais e um banco de dados 

de imagem para, posteriormente, serem colocadas à disposição de pesquisadores e 

do público em geral. Tais pesquisas forneceram os subsídios necessários para a 

elaboração da nossa home-page, do Museu a Céu Aberto, da exposição de longa 

duração que futuramente será exposta na Casa do Intérprete, das exposições “Cais 

do Bote” e “Hospedarias de Imigrantes”, de materiais didáticos, de artigos, 

capítulos de livros e apresentações de trabalhos em congressos nacionais e 

internacionais. 
 

E-mail: lreznik@uol.com.br 
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CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DADOS NARRATIVA HISTÓRICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 

Estagiário(s):  

Juliana Costa Pinto 

Voluntário(s):  

Amanda Cristina Barbosa Cardozo 

Marília Miranda Alves Carvalho 
 

O sistema de dados do projeto Narrativa Histórica é um empreendimento que se 

iniciou em 2013. Vinculado a projeto apoiado pela Faperj através da bolsa de 

Jovem Cientista, bem como pelo Prociência, o projeto ambiciona a constituição de 

um banco de dados aberto ao público através do endereço 

narrativahistorica.com.br. O sistema é alimentado pela bolsista EIC e por duas 

bolsistas voluntárias que apoiam esse grande trabalho, que se constitui da leitura e 

síntese de elementos dos 64 livros pertencentes às 16 coleções de História do 

PNLD/2011. Foram arrolados 50 temas consagrados que são os eixos organizadores 

das informações sobre o desenvolvimento das narrativas, bem como sobre seus 

sujeitos e conceitos abordados. Compreende-se que os relatórios resultantes de tal 

sistema, após completado o lançamento de dados, podem elucidar inúmeros 

aspectos relativos á constituição discursiva dos conteúdos presentes nessas 

narrativas. Pretende-se encerrar esses lançamentos de dados até fevereiro de 

2016, oportunizando à pesquisadora proponente passar á segunda fase do projeto, 

que é a análise dos relatórios que podem fazer comparações e levantamentos no 

mesmo livro, na mesma coleção, e entre livros e coleções, bem como comparar a 

forma de tratamento do mesmo conteúdo por coleções diversas. A partir dessas 

análises, que contarão também com as contribuições de especialistas em cada 

tema, serão feitos seminários e workshops destinados a professores do Ensino 

básico, que atuam com esses temas e utilizam coleções analisadas. Além disso, o 

sistema aberto pretende atender diretamente a pesquisadores e professores com 

diferentes fins. 
 

E-mail: helarocha@gmail.com 
  



232 

  

 
DEMANDAS SOCIAIS NO ESPAÇO EDUCACIONAL, SOB O VIÉS DE GÊNERO E 

ETNIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DAS GRACAS BRAGA BOTELHO 

Estagiário(s):  

Daniele Adriano dos Santos Martins 

Voluntário(s):  

Tamiris Santos Felizardo 
 

O Projeto “Demandas Sociais no Espaço Educacional, sob o viés de Gênero e Etnia” 

objetiva ampliar o debate sobre Gênero, Etnia e Diversidades na Faculdade de 

Formação de Professores, considerando a relevância de suscitar, em uma Unidade 

Acadêmica que forma educadores, um pensar crítico sobre os temas que envolvem 

preconceitos e hierarquias em nossa sociedade. Os atendimentos individuais aos 

alunos da graduação e a oficina “Refletindo sobre Gênero, Etnia e Diversidades” se 

constituem atividades que proporcionam a oportunidade de estimular os alunos dos 

cursos de licenciatura a refletirem sobre a responsabilidade do professor diante das 

situações que envolvem discriminações e dificuldades de aceitação do diferente na 

sociedade, além da reflexão sobre Direitos Humanos e práticas sociais que 

perpetuam e banalizam as hierarquias nas relações sociais. A partir das reflexões 

sobre os temas ligados à Universidade e, mais especificamente à formação de 

professores, os debates sobre gênero e etnia tornam-se importante foco de 

discussão, compreendendo o meio acadêmico como espaço privilegiado para o 

debate sobre situações que envolvem a diversidade e a exclusão na área da 

educação. As oficinas acontecem semanalmente, com planejamento e preparo do 

material utilizado, textos de autores diversos, artigos, entrevistas, vídeos, filmes e 

documentários. Todas as reuniões da oficina e todos os atendimentos individuais 

são seguidos de avaliação, que gera relatórios específicos durante todo o trabalho e 

um relatório geral ao fim de cada período letivo. Considerando a proposta de 

ampliar o debate para toda a Unidade Acadêmica, a equipe envolvida no Projeto 

organiza palestras e seminários, convidando profissionais da própria UERJ e de 

organizações externas, para gerar debates e reflexões coletivas sobre os temas 

tratados. Os estagiários participam de todas as etapas do trabalho, desenvolvendo 

reflexões sobre os temas e desenvolvendo habilidades para atendimentos 

individuais, dinâmicas de reuniões e atividades de pesquisa. Destacamos a 

importância, para o bom andamento do trabalho, da parceria com o Projeto de 

Pesquisa “Novas Hierarquias Profissionais: Conhecimento, Gênero e Etnia” e de 

extensão “Educação e Direitos Humanos em Gênero e Etnia” – 

PEGGE/SR3/FSS/UERJ. 
 

E-mail: mgbbotelho@gmail.com 
  



233 

  

 
E-MOSAICOS – REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE ENSINO, PESQUISA, 

EXTENSÃO E CULTURA DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO 

RODRIGUES DA SILVEIRA (CAP-UERJ) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LINCOLN TAVARES SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andrea da Paixão Fernandes 

Estagiário(s):  

Gabrielle Cooper Almeida 
 

Em abril do ano corrente, iniciei como bolsista no projeto “E-Mosaicos – Revista 

Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão, e Cultura do Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ)”, para participar da edição da revista. A 

revista online é produzida no NEPE – Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração do 

CAp-UERJ, e conta com parceria de outros projetos do colégio. O acesso à revista 

se dá pelo sítio http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/e-mosaicos. A E-

Mosaicos tem como objetivo divulgar entrevistas e produções científico-acadêmicas 

de profissionais da educação e estudantes de licenciaturas que falem sobre 

educação básica, formação de professores e temas que nos façam refletir a respeito 

do contexto atual da educação brasileira, seus desafios e perspectivas de ação 

formativa. Para começar o processo de edição foi necessário conhecer a revista: 

seu formato editorial, antigas publicações, quem publicou e assuntos abordados, os 

conselhos editorial e consultivo. Foi preciso criar um manual de edições para a 

revista, a fim de ser utilizado como referencia para futuras publicações. Em 

seguida, os artigos, resenhas e entrevistas a serem publicados começaram a 

chegar às minhas mãos, já revisados. Os mesmos tratavam de assuntos 

diferenciados e interessantes que me chamaram atenção, como por exemplo, um 

artigo sobre o ensino de fotografia e uma entrevista sobre questões de gênero e 

diferença, que foi, inclusive, transcrita por mim. A formatação dos artigos, resenhas 

e entrevistas, de acordo com as regras da revista, foi minha principal atividade 

como bolsista. A partir da minha atuação na revista, pude entender melhor como 

um artigo deve ser elaborado, os viés de publicação e como organizar entrevistas. 

Ter acesso a alguns materiais, e até mesmo poder estar em contato com seus 

autores, foi muito importante para mim. Pude refletir sobre determinados temas 

que envolvem as diferentes realidades educacionais que existem. Também pude 

pensar em minha própria formação, pois muitas vezes ao longo do curso de 

Pedagogia há questões importantes não têm o devido tempo para serem 

trabalhadas em sala. 
 

E-mail: lincolntsilva@hotmail.com 
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ENTRE A LITERATURA E A HISTÓRIA: A EDUCAÇÃO DA MULHER NA 

LITERATURA NO SÉCULO XIX 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

WASHINGTON DENER DOS SANTOS CUNHA 

Estagiário(s):  

Helena Maria Ferreira Sanches 

Voluntário(s):  

Kenya Kristhyne Walger Rats Jordao 
 

O presente trabalho busca refletir sobre o papel da mulher historicamente, de sua 

função essencialmente procriadora à inicio da construção de novas identidades 

daquelas que são percussoras de das mulheres do próximo século. Intentamos, 

através da literatura, compreender quais os paradigmas que permanecem e os que, 

de fato, mudaram dentro de uma cultura familiar e social estruturada na 

organização patriarcal. Desta forma, nossa reflexão aponta para a identificação das 

características dadas às mulheres de naquele período e como estas foram se 

modificaram através do devir histórico de nossa sociedade. Analisamos os grandes 

escritores do século XIX que, em suas obras, retratavam a concepção feminina em 

determinados momentos. Assinalamos ainda que pudemos observar que poucos 

registros/escritos foram feitos pelas próprias mulheres. Na maioria das fontes 

consultadas, ressalta-se uma visão ditada por escritores do sexo masculino, que 

retratavam a figura feminina de acordo com seu ponto de vista, dificultando o 

diálogo entre o olhar legítimo das mulheres e suas vozes. A pesquisa tem ainda 

como objetivo fundamentar a relação entre a mulher e a literatura brasileira do 

século XIX, considerando que os escritos após 1880 passam a acentuar uma certa 

critica social. O objetivo é buscar na literatura do século XIX a imagem da 

inferioridade feminina e das relações de poder baseadas na distinção entre os sexos 

e apresentar aspectos metodológicos fundamentais que norteiam o estudo sobre a 

mulher e a literatura brasileira do século XIX. 
 

E-mail: wdener@uol.com.br 
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FÓRUM DE ALFABETIZAÇÃO LEITURA E ESCRITA - FALE SÃO GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 

Estagiário(s):  

Madeleine Pereira de Souza 
 

O presente trabalho objetiva compartilhar parte da pesquisa realizada que envolve 

leitura, conhecimento, experiências e novas práticas de alfabetização vivenciadas 

num espaço de formação continuada denominado Fórum de Alfabetização, Leitura e 

Escrita de São Gonçalo, mais conhecido como FALE. Esta investigação faz parte de 

uma ação maior de pesquisa e extensão. Tal projeto é desenvolvido na Faculdade 

de Formação de Professores da UERJ, uma unidade situada na cidade de São 

Gonçalo. A cada encontro uma professora pesquisadora vinculada à universidade e 

uma professora pesquisadora vinculada à escola básica, são convidadas a conversar 

sobre temas que atravessam as práticas alfabetizadoras cotidianas. O objetivo do 

Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita – Fale São Gonçalo é socializar 

experiências concretas nas quais professoras alfabetizam de forma diferente das 

cartilhas e dos métodos tradicionais. Nossa pesquisa busca investigar: “Que 

práticas alfabetizadoras são realizadas nas escolas públicas de São Gonçalo sem 

uso de cartilhas ou métodos tradicionais?” Para tal, buscamos nas narrativas 

docentes produzidas no espaço do FALE, respostas a essa pergunta. A prática 

alfabetizadora defendida pelo FALE é aquela em que o/a aluno/a é visto/a como um 

ser que possui saberes e que foram sendo construídos através das situações 

vivenciadas em seu cotidiano. Os/As professores/as, ao narram suas práticas, 

compartilham resultados significativos, pois deixaram de lado o método 

alfabetizador desgastado e ousaram fazer diferente, tentaram novos caminhos. 

Afirmamos a importância das práticas alfabetizadoras reais das 

professoras/pesquisadoras como foco das ações formativas e investigativas, em 

especial das ações de formação continuada. Os resultados que esperamos alcançar 

é trazer ao espaço da universidade, um local para que haja encontros como o FALE, 

onde se tem a oportunidade de compartilhar, formar e modificar as práticas 

pedagógicas já adotadas por muitos educadores/as das séries iniciais. 
 

E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
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HISTÓRIA DE SÃO GONÇALO: MEMÓRIA E IDENTIDADE 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIS REZNIK 

Estagiário(s):  

Iasmine Morais Amaral 

Vanessa Mendonça Leite 
 

Em geral, a população do estado do Rio de Janeiro conhece apenas a história do 

município do Rio de Janeiro, devido a sua posição, durante muitos anos, de capital 

do Brasil. Ignora-se a importância das demais cidades na constituição do estado, o 

que lhes confere uma identidade marcada pela ausência e pela detração. O grupo 

de pesquisa “História de São Gonçalo: Memória e Identidade”, criado em 1996, visa 

resgatar as histórias desses municípios periféricos e, ao mesmo tempo, divulga-las 

as suas populações. Ao longo destes anos, inúmeras foram as atividades de 

pesquisa cujo eixo de reflexão era o local em sua historicidade. O foco inicial era a 

cidade de São Gonçalo, 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 e Cachoeira de Macacu. 

Em 2015, concluímos as pesquisas sobre Duque de Caxias, Nova Friburgo, Volta 

Redonda, Barra Mansa, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana. No que se refere ao 

município de São Gonçalo, atualmente, realizamos pesquisas em conjunto com o 

Centro de Memória da Ilha das Flores, ainda que cada um guarde a sua 

especificidade. Para recuperar a história de todos esses municípios foram realizadas 

entrevistas com antigos moradores, buscando informações sobre acontecimentos e 

processos que não se encontravam registrados em outros tipos de documentos. Os 

depoimentos de moradores possibilitaram, ainda, o acesso a fotografias particulares 

e a constituição de acervos iconográficos. Paralelamente, realizamos pesquisas em 

diversos acervos públicos, tais como: Arquivo Nacional, Arquivo do Estado do Rio 

de Janeiro e Biblioteca Nacional. Os documentos levantados pelos bolsistas 

forneceram subsídios para a elaboração da “Caixa de História” que se configura em 

uma proposta didática de trabalho com a história local em todo o ensino básico, 

além de auxiliar na estruturação do Museu a Céu Aberto da Ilha das Flores e das 

exposições de curta e longa duração. Por outro lado, o acervo documental que 

constituímos foi organizado e colocado à disposição do público, por meio da nossa 

home-page. 
 

E-mail: lreznik@uol.com.br 
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IMPACTOS DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO NA ATIVIDADE DE PESCA 

ARTESANAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO (RMRJ): O 

CASO DA BAÍA DE GUANABARA E DA BAÍA DE SEPETIBA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CATIA ANTONIA DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Felippe Andrade Rainha 

Luis de Souza Junior 

Rodrigo Correa Euzébio 

Estagiário(s):  

Luiz Eduardo Lontra Ferreira 

Pedro Benício Almeida Pinto 

Voluntário(s):  

Milaysa de Oliveira Cabral Paz 
 

A atividade de pesca artesanal é um importante posto de trabalho no Brasil. Na 

maior parte das vezes, os trabalhadores são donos dos meios de produção, como o 

barco, a rede e os demais petrechos utilizados. Entretanto, face aos processos de 

modernização em vigência, essa atividade vem passando por grandes 

transformações e os pescadores artesanais acabam sendo prejudicados. A 

modernização se coloca no território, instituindo uma nova lógica de concebê-la, a 

qual objetiva sempre a obtenção do lucro pelas grandes empresas, mesmo que ele 

venha através de profundas mudanças no espaço e ignorando os outros usos que 

são atribuídos a esse território por outros sujeitos. Advindos dos processos de 

modernização, muitos impactos atingem a atividade de pesca artesanal, os quais 

vão desde a degradação ambiental até a redução das áreas próprias para a 

atividade de pesca. Esses impactos geram manifestações e resistências, pois, faz 

emergir diferentes as lutas pelo uso do território, porque o processo de 

industrialização priva os antigos moradores, trabalhadores e setores do lugar de 

permanecerem no lugar e/ou de manterem seu cotidiano de trabalho e de vida. 

Diante desse contexto, esse trabalho objetiva compreender a relação entre os 

processos de modernização e a atividade de pesca artesanal, na RMRJ, com foco 

nas baías de Guanabara e Sepetiba. A fim de alcançar esse objetivo, utilizamos 

como procedimentos metodológicos a realização de trabalhos de campo nas áreas 

estudadas, marcação de pontos GPS, entrevistas (com aplicação de questionários, 

visando a elaboração do perfil dos pescadores artesanais) e levantamentos de 

dados secundários. Como base teórico-conceitual, utilizamos-se os conceitos de 

modernização, território, impactos e cotidiano. Esse trabalho contribui para a 

Geografia, à medida que procura analisar as relações de poder existentes em um 

mesmo recorte espacial e as mudanças estruturais e sociais que esse recorte vem 

sofrendo a partir dos processos de modernização. Serão apresentados mapas dos 

empreendimentos próximos às localidades de pescadores mapas de áreas de 

embarque e desembarque e fotografias de oficinas de cartografias da ação social 

dos pescadores. Palavras-chave: modernização, território, impactos e cotidiano, 

metrópole 
 

E-mail: catia.antonia@gmail.com 
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INTELECTUAIS, IMPRESSOS E ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS (1920-

1940) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Natalia Souza Santos 
 

Em 1876 o Museu Nacional do Rio de Janeiro criou os “Arquivos do Museu 

Nacional”, primeiro periódico científico do país dedicado exclusivamente às ciências 

naturais. Neste trabalho analisamos o significado desta publicação, da Revista 

Nacional de Educação e da Revista do Museu Nacional para essa instituição, 

examinando os títulos dos artigos publicados e como essas obras foram utilizadas 

no âmbito do ensino de Ciências. Além desses, tomamos como fontes também a 

Revista dos Tribunaes e livros publicados por cientistas e intelectuais no período de 

1920 a 1940, como Candido de Mello Leitão, Fernando Venâncio Filho, Edgar 

Roquette Pinto e Alberto José Sampaio. Foi com a criação da Divisão de Assistência 

ao Ensino de História Natural, pelo regulamento de 27 de março de 1931, Edgar 

Roquette-Pinto visou fomentar o ensino de ciências naturais no Museu. A Revista 

Nacional de Educação foi lançada em 1932 por Edgar Roquette Pinto e seu o 

principal objetivo foi popularizar a educação no Brasil. Para ele a “Nossa principal 

missão nesta casa, hoje, é tratar de difundir em nosso povo uma parte daquilo que 

ele precisa para vir a ser aquilo que merece.” Considerando os temas abordados e 

autores, a Genética e os estudos geológicos têm grande destaque nessa publicação. 

Candido de Mello Leitão, E. Roquette Pinto, Francisco Venâncio Filho, Waldemar 

Kaempffert, Osvaldo Frota Pessoa e Vitor Staviarski publicaram artigos na Revista 

do Museu Nacional nos anos 1940. A primeira metade do século XX foi marcada por 

um intensa divulgação de publicações de intelectuais e grande produção de 

materiais para o ensino de ciências nas escolas. Apoio: SR-1, NUPEC/FFP/UERJ e 

FAPERJ 
 

E-mail: mcfs@uerj.br 
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INTERDISCIPLINARIDADE NOS ESTUDOS DO MAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELZA MARIA NEFFA VIEIRA DE CASTRO 

Estagiário(s):  

Lília Pereira Nunes 

Voluntário(s):  

Luana Cristine da Silva Duarte 

Mayara de Souza Modesto de Britto 

Nelma Felippe Pinheiro 

Tairis de Oliveira da Silva 
 

O Projeto Educação em Ciência/Educação Ambiental em Ciências do Mar insere-se 

como Eixo 7 no Projeto INCT-PRO-OCEANO e assume o desafio de transferir os 

conhecimentos científicos sobre o ambiente marinho brasileiro gerados por 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento para os profissionais de 

educação do ensino fundamental da rede pública municipal e estadual das regiões 

costeiras de três estados brasileiros - Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro-, com 

vistas a sensibilizá-los para a importância da conservação da biodiversidade da 

Amazônia Azul e da cultura tradicional do país. Por perceber que o maior problema 

enfrentado pelos educadores refere-se à dificuldade de compreender a 

sustentabilidade e a interdisciplinaridade e de ensaiá-las em suas práticas 

cotidianas, estudamos o paradigma da complexidade (MORIN, 2003), na 

perspectiva de contribuir para o repensar do ser humano em sua forma de viver em 

sociedade e de se relacionar com o meio ambiente. Com o objetivo de disseminar 

saberes científicos que contribuam para a construção da mentalidade integrada dos 

atores sociais das zonas costeiras brasileiras e de problematizar questões 

relacionadas ao ambiente social e marinho a partir de temas geradores (FREIRE, 

1967) em um recorte transversal, este estudo pretende exercitar a abordagem 

interdisciplinar no ensino de Ciências no Brasil. No campo epistemológico incorpora 

o método dialético (MARX, 2008) como mediação entre o sujeito e a realidade. No 

campo pedagógico, discute questões relacionadas ao currículo (LOPES, 2008), ao 

ensino e à aprendizagem assumidos como pressupostos da formação dos 

profissionais da educação que pretendem internalizar a interdisciplinaridade como 

subsídio para reforma do pensamento (MORIN, 2003) e como fundamento 

metodológico do processo educativo (GADOTTI, 1995). Deste trabalho resulta a 

produção de fascículos temáticos – Território marinho e costeiro brasileiro; 

Biodiversidade Marinha e Pesca marinha - para facilitar a incorporação das 

abordagens metodológicas interdisciplinares nas práticas pedagógicas dos 

educadores. A proposta da Educação Ambiental para a transformação social 

adotada neste projeto entende que a inserção das perspectivas metodológicas 

interdisciplinares na formação dos educadores é fundamental para a 

problematização da realidade e para o entendimento das complexas redes 

conceituais. 
 

E-mail: elzaneffa@gmail.com 
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LABORATÓRIO MULTIUSO: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / História / Teoria e Filosofia da História 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 

Estagiário(s):  

Juliana Vieira de Oliveira 

Voluntário(s):  

Ana Paula Garcêz Ferreira 
 

O Laboratório de Ensino de História, sediado na Faculdade de Formação de 

Professores, caracteriza-se há oito anos por ser um espaço multiuso, agregando 

acada ano novos projetos e funções. Inicialmente pensado como um suporte para 

as disciplinas de ensino do curso de História, além dessa função que vem realizando 

plenamente, o espaço agrega os equipamentos e materiais do grupo de pesquisa 

interinstitucional Oficinas de História, que promove diversas ações de pesquisa, 

eventos e publicações. O espaço também funciona como guarda de materiais da 

pesquisa Narrativa Histórica e ali atuam os bolsistas vinculados à alimentação do 

sistema de dados desse projeto. Nos dois últimos anos a sala também tem sido a 

base de atuação do Projeto Pibid, abrigando materiais e equipamentos e sendo o 

espaço principal de trabalho de bolsistas quando não estão na escola e de reunião 

da coordenadora com seus bolsistas. Os professores da área de ensino utilizam este 

espaço para reuniões entre si e com seus orientandos e estagiários. Como resultado 

de apoio Faperj, o espaço abriga hoje três computadores e duas impressoras em 

bancada própria, cinco armários com materiais diversos, entre eles, coleções de 

livros didáticos de História atuais e de tempos recuados, que são usados pelos 

professores e alunos em suas pesquisas e trabalhos. O trabalho dos bolsistas desta 

sala envolve a organização permanente do espaço, a catalogação de bens para 

usos na sala e o empréstimo de materiais a professores e alunos, em horário de 

atendimento ao publico definido junto ao supervisor. 
 

E-mail: helarocha@gmail.com 
  



241 

  

 
MEMÓRIA E HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 

Estagiário(s):  

Letícia Daumas Faria de Almeida Caminha 
 

Esse trabalho tem por objetivo analisar o diálogo entre a universidade e a escola 

básica da rede. Nele iremos discutir algumas experiências vividas nos encontros de 

formação continuada que acontecem em São Gonçalo na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ: o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo 

(FALE). Esse fórum é uma ação muito importante, pois se trata de um espaço de 

reflexão e discussão, onde os professores narram suas práticas alfabetizadoras 

vividas no cotidiano das escolas. Narrar é uma forma de manter viva a experiência 

docente. Quando uma professora narra um acontecimento que viveu em sua sala 

de aula, ela compartilha aquilo que foi realizado com seus alunos, como também 

tem a possibilidade de estimular outras professoras a fazer o mesmo. As discussões 

também se fazem necessárias, pois os professores precisam enxergar as crianças 

não como sendo somente uma tabula rasa, mas sim como detentoras de 

conhecimentos. A base da nossa ação é criar espaços de socialização de 

experiências e narrativas de docentes alfabetizadores gonçalenses, fortalecendo 

neste município espaços de produção de um conhecimento-emancipação (SANTOS, 

1999). Também analisamos algumas ações de formação continuada, tendo como 

pontos centrais tanto a formação individual como coletiva da professora 

alfabetizadora que vai se assumindo como pesquisadora de sua própria prática. 

Buscamos dar visibilidade a atividades alfabetizadoras que anunciam e afirmam a 

palavramundo, de que fala Paulo Freire. Acreditamos na força de espaços coletivos 

de formação. São muitas as lições que temos que aprender no cotidiano escolar, 

basta estarmos sensíveis para tudo o que a sala de aula pode nos revelar e tudo 

que pode também nos ensinar. 
 

E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  

Priscila Valentim de Freitas 

Voluntário(s):  

Mayra da Silva Souza 
 

Inaugurado em 2004, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e 

Inclusiva (NEEI) é parte integrante da estrutura organizacional da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Departamento 

de Educação Inclusiva e Continuada. Seu objetivo é desenvolver atividades de 

ensino, pesquisa e extensão acerca da temática da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva para pessoas com deficiências e necessidades 

especiais. De 2012 para 2013 recebeu verbas para o Projeto Programa de Melhoria 

das Instalações Físicas e Tecnológicas do Núcleo de Educação Especial e Inclusiva, 

inscrito na FAPERJ sob número E-26/112.173/2012do edital 20/2. Atualmente o 

núcleo tem participado dos Encontros das famílias de Síndrome de Williams – 

Corações Amigos, promovendo oficinas para crianças e adolescentes presente nos 

encontros, tem promovido oficinas de capacitações para os bolsistas e alunos da 

graduação de pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade. Além disso, 

está projetando para o segundo semestre de 2015 o II Encontro de Visitações ao 

acervo do Núcleo, promoverá pela segunda vez no dia 24 de setembro o Encontro 

Retina Rio que acontecerá na Universidade, com o intuito de divulgar aspectos 

gerais da deficiência visual, além disso, encerrou no final de maio desse ano o 

projeto em parceria com a Escola Especial Favo de Mel, no qual atendia um aluno 

com autismo em processo de estágio de formação técnica, será submetido ao XII 

Congresso Nacional de Educação – EDUCERE e ao CONINTER. Vale ressaltar, que o 

Núcleo de Educação Especial Inclusiva tem acompanhado periodicamente as 

reuniões do Conselho Estadual para Política de Integração da Pessoa com 

Deficiência. Para o segundo semestre temos previsto Encontro do Retina Rio, 

Síndrome de Williams e Classes Hospitalares. 
 

E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
  



243 

  

 
NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DO ESPAÇO DA BAIXADA 

FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 

Estagiário(s):  

Mariana Anversi Uchoa 

Rodrigo Costal de Araújo e Souza 

Voluntário(s):  

Cibelly Alves Gemmal 

Sandra Leocadia Teixeira Gomes 
 

O Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Espaço da Baixada Fluminense (NIESBF) é 

um grupo de pesquisa interdisciplinar que estuda a produção social do espaço. 

Compõe-se de cinco linhas: “A (re)produção do espaço urbano e a transformação 

das cidades”, que se propõe a analisar processos e dinâmicas relativos ao processo 

de metropolização do espaço e seus desdobramentos nas cidades; a linha “Espaço 

conservado: história, meio-ambiente e saúde”, que tem o objetivo de desenvolver 

projetos sobre a História Ambiental da Baixada Fluminense; a linha “Política 

pública, trabalho, história e educação”, que examina a história das políticas públicas 

e analisa o processo de elaboração das concepções presentes na Baixada 

Fluminense, pesquisando o local articulado com o global; a linha “Estudo da 

dinâmica e qualidade ambiental da Baixada Fluminense”, que tem o objetivo geral 

de compreender e mapear os problemas ambientais associados aos impactos e usos 

múltiplos dos recursos naturais na Baixada Fluminense; e, finalmente, a linha 

“Ensino de Geografia nos espaços periféricos”, através da análise das tensões entre 

os parâmetros curriculares, as diretrizes da educação e os métodos e conteúdos de 

ensino, enfatizando as críticas às representações. O núcleo conta com um acervo 

de cerca de 666 títulos adquiridos com apoio financeiro da FAPERJ. As principais 

atividades desenvolvidas pelo bolsista foram: organização do acervo bibliográfico, 

acompanhamento das reuniões dos coordenadores das linhas de pesquisa, o 

monitoramento de editais de agências de fomento, da Revista Eletrônica História, 

Natureza e Espaço, e, também, da Biblioteca Virtual do Meio Ambiente da Baixada 

Fluminense (BV), e atualização das informações do site do núcleo 

(www.niesbf.uerj.br). 
 

E-mail: alvaro.ferreira.geo@gmail.com 
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NÚCLEO DE ESTUDO DA INFÂNCIA: PESQUISA & EXTENSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERA MARIA RAMOS DE VASCONCELLOS 

Estagiário(s):  

Ângela Cordeiro dos Santos 

Voluntário(s):  

Suellen Morais de Souza Gomes 
 

UERJ,se familiarizar com o ambiente infantil em diversas áreas como: A utilização 

de brinquedos, literatura,vídeos,todos voltados em sua maioria para o mundo das 

crianças e suas peculiaridades. Utilizamos também para as aulas referente ao PPP, 

Projeto Político Pedagógico da Infância,onde o público é predominantemente 

feminino, demonstrando que essa área ainda não está sendo explorada pelo sexo 

masculino como deveria. Só tivemos a presença masculina, de profissionais de 

Creches Municipais, Professores de escolas particulares que trabalham a área de 

música ministrando oficinas que muito ajudaram e esclareceram seus papéis e o 

das estudantes junto o mundo pertencente das crianças. Tivemos a presença de 

vários profissionais de Creches Municipais com presença marcante das AEI - 

Auxiliar de Ensino Infantil, Diretoras de Creches Municipais, Palestrante como em 

destaque uma Doutora na área Psicológica,que nos falou sobre Neurociência, que 

estuda desde o nascimento da criança os seus desenvolvimento cognitivos, 

emocionais, sensoriais, causando um impacto em nosso ambiente, com 

informações primordiais à formação acadêmica dos pedagogos,que puderam 

compreender que a infância tem seu desenvolvimento como ser humano presente 

em nosso dia a dia desde seu nascimento e que influencia para toda sua vida. É 

importantíssimo para vida acadêmica participar deste núcleo de estudos, deste 

ambiente infantil, pois nos concede informações essenciais para uma formação de 

excelencia para um profissional da área de Educação. 
 

E-mail: vasconcellos.vera@gmail.com 
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O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL SOBRE O TEMA 

"MULHERES NEGRAS, GÊNERO, FAMÍLIA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS" 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia das Populações 

Afro-Brasileiras 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA BEATRIZ DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Vanja Nogueira de Oliveira 

Voluntário(s):  

Gabriela Aparecida Pereira da Silva 

Juliana Carvalho da Silva 

Larissa Cristiny Silva Salles 

Liana dos Santos Ribeiro 

Maria Isabel Barbosa Israel 

Natalia Conceição Viana 

Priscila de Paiva Martins 
 

O presente trabalho se constitui numa reflexão acerca dos primeiros resultados do 

trabalho de levantamento bibliográfico e documental realizado para a pesquisa 

"Mulheres Negras, Gênero, Família e Relações Étnico-Raciais: Levantamento 

Bibliográfico, Documental, e Análise". Espera-se que os materiais bibliográficos e 

documentais coletados possam auxiliar na construção de ferramentas teórico-

metodológicas e educativas, e se constituir em fonte de pesquisa sobre as 

memórias, histórias, práticas sociais, culturais e políticas das mulheres negras e 

das famílias negras no Brasil e em outras regiões da Diáspora Africana. O estudo 

buscou material bibliográfico a partir de três dimensões qualitativas – educação, 

saúde e moradia – pois historicamente as mulheres negras têm concentrado sua 

produção de conhecimento nestas três áreas, enfocando a atuação da população 

afrodescendente na construção de realidades sociais que permitam a vida em 

sociedade, seja na organização de estratégias sociais e políticas que garantam sua 

sobrevivência. Os resultados da revisão bibliográfica são ainda preliminares porque 

estamos no início do trabalho de pesquisa. Entretanto, observamos que a produção 

de conhecimento produzida pelas mulheres negras não está circunscrita aos 

espaços acadêmicos tradicionais. Neste sentido, consideramos que as dificuldades 

impostas a esse grupo para produzir nos espaços acadêmicos tradicionais têm 

levado muitas mulheres negras a produzirem textos, documentários e filmes, 

documentos, e materiais visuais e artísticos de relevância acadêmica em espaços 

alternativos como publicações impressas e on-line de organizações governamentais 

e não-governamentais, blogs e espaços de redes sociais como facebook e twiter, 

boletins e periódicos de formato acadêmico on-line. Finalmente, busca-se valorizar 

as experiências, a produção de conhecimento das mulheres negras e os saberes 

das famílias negras no espaço escolar e acadêmico. 
 

E-mail: soniabsantos@yahoo.com 
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OFICINAS DE PROMOÇÃO DE LETRAMENTO EM LEITURA,PRODUÇÃO 

TEXTUAL E MATEMÁTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  

Priscilla Irene Guimarães da Motta 
 

A criação deste projeto deu pela necessidade de complementar as atividades das 

quatro turmas que compõem o projeto Classes de Alfabetização e Letramento. 

Observamos que muitos alunos se restringiam a ler e escrever apenas durante as 

aulas do PROALFA, possivelmente pela falta de oportunidade de usar a leitura e a 

escrita em seu dia-a-dia.Pensamos, então, em oferecer um espaço voltado para os 

conteúdos relativos aos três domínio específicos citados acima.Criamos o projeto 

Oficinas de promoção de letramento em leitura, produção de texto e matemática, 

por acreditar que, oferecendo oportunidades distintas nos três conteúdos, 

estaríamos formando leitores mais proficientes.Por nossa experiência e convívio 

com os bolsistas, principalmente os de Letras e Matemática, nos demos conta que 

não há em sua formação nenhuma disciplina que os prepare adequadamente para o 

ensino dos conteúdos relativos ao ensino fundamental. As oficinas são ministradas 

por graduandos de Letra e Matemática que recebem formação docente semanal e 

participam de grupos de estudos, enquanto permanecem no projeto. As oficinas 

semanais têm a duração de uma hora e meia, sendo o conteúdo oferecido 

articulado cm o projeto anual das classes e planejado em conjunto com os 

professores regentes das classes nas reuniões de supervisão pedagógica que 

ocorrem toas as segundas-feiras, a partir da metodologia criada pelo PROALFA, 

durante seus vinte anos de atuação. Em 2015 desenvolvemos o tema anual: ”Asas 

de papel: o direito à literatura”. O desenvolvimento do tema resultou no estudo de 

diversos autores como Machado de Assis,Ruth Rocha,Cervantes , Ana Maria 

Machado, Andersen e Irmãos Grimm. Este estudo se desdobrou em livros de 

contos, trabalhos de arte, pinturas, crônicas e diversas produções literárias .Os 

bolsistas responsáveis pelas oficinas elaboraram atividades de leitura, produção de 

texto e conteúdos matemáticos, contribuindo para a criação dos produtos finais das 

classes e para a formação de leitores. 
 

E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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OBSERVATÓRIO GEOGRÁFICO DO LESTE METROPOLITANO DO RIO DE 

JANEIRO (OBGEO- LMRJ): DESVENDANDO A SEGREGAÇÃO SÓCIO-

ESPACIALMENTE INDUZIDA E O IMAGINÁRIO DA VIOLÊNCIA URBANA EM 

SÃO GONÇALO, 2010/2014 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRELINO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Estagiário(s):  

Diogo Chaves Leiras dos Santos 

Voluntário(s):  

Guilherme Café Rosa 

Lucas dos Santos Gonçalves 
 

A proposta que ora apresentamos é parte de uma pesquisa mais extensa 

contextualizada no leste metropolitano do Rio de Janeiro (OBGEO_LMRJ), 

constituído pelos municípios de Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, 

Tanguá e Cachoeira de Macacu com cerca de 1.985.759, sendo que São Gonçalo, 

foco do presente trabalho de mais de um milhão de habitantes, superando o 

conjunto de município desta região. Esta pesquisa tem da violência urbana e a 

produção de imaginário desta mesma violência urbana em São Gonçalo. Este 

esforço tem como objetivo compreender as espacialidades das ocorrências policiais, 

segundo o censo de 2010, focando ou rejeitando a violência urbana e o imaginário 

deste fenômeno, comparando com Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Capital, os 

quatro maiores aglomerados urbanos do estado do Rio de Janeiro. Como parte dos 

procedimentos metodológicos, trabalharemos com os recortes regionais (Capital, 

Baixada Fluminense, Grande Niterói, Interior Fluminense), onde serão destacados 

alguns municípios, como São Gonçalo, objeto da pesquisa, Nova Iguaçu e Duque de 

Caxias (Baixada Fluminense), Macaé (Interior Fluminense, em função da grande 

migração ocorrida na última década). Serão consultados bases dados do Instituto 

de Segurança Publica do Rio de Janeiro (ISP-RJ) e Censo 2010 e outros dados 

produzidos pelo IBGE. Teremos como base teórica literatura sobre violência Urbana, 

políticas públicas de segurança pública, espaço urbano e espaço segregado, entre 

outras possibilidades teóricas Os resultados serão apresentados por meio de 

mapas, tabelas, e bases conceituais para que possa chega s resultados 

complicados, como, por exemplo, as ocorrências de “crime contra vida”, na 

modalidade de estupro, onde no estado do Rio de Janeiro aconteceram 4.589 

casos, sendo que na Capital 1.443 casos, na Baixada Fluminense, outros 1.345 

ocorrências, contra 507 casos na Grande Niterói. Ainda temos que destacar, que 

em 2014, na capital, Baixada Fluminense, Grande Niterói e interior aconteceram 

507 casos ligado a mesma modalidade (crime contra a vida) de pessoas que 

morreram no “enfrentamento” com a polícia, contra 16 policiais, resultando uma 

média de 32 pessoas para cada policial morto. Ressalta-se que este número produz 

como média cerca 1,4 por dia, pode ser pesar que a cada 2 dias, morrem 3 

pessoas. 
 

E-mail: andrelinocampos@hotmail.com 
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OS GUIAS DIDÁTICOS COMO FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA RODRIGUES LISBOA MENDES 

Estagiário(s):  

Daniel Baptista da Silva 
 

O projeto “Registro de Guias Didáticos Produzidos por Alunos e Professores da FFP” 

visa uma melhor integração dos espaços não formais com os espaços formais de 

ensino, através da divulgação dos guias didáticos produzidos por alunos da 

Licenciatura em Ciências Biológicas da FFP. O guia didático é um material para ser 

usado como referência, apresentando elementos metodológicos que sugerem temas 

a serem abordados, pelo professor com a sua turma, em uma instituição não formal 

de ensino. Os guias didáticos são diferentes de um mero livreto informativo, pois 

abordam assuntos como diversidade biológica e ecologia, histórico das instituições 

e atividades a serem realizadas na visita dos professores de Ciências e/ou Biologia 

com seus alunos e após a visita e, a partir disso, auxilia o docente com maneiras 

possíveis de se criar uma eficiente integração dos saberes escolares com os saberes 

produzidos nos espaços não formais de ensino.Como resultados deste Projeto para 

o ano de 2015, temos a manutenção e constante renovação de um acervo de 31 

guias, com 7 já revisados pelos alunos e 8 que já possuem registro na Biblioteca 

Nacional (número de ISBN). Além disso, com o apoio do PIBID/UERJ e 

financiamento da CAPES, foram confeccionadas tiragens em escala de 100 

exemplares, dos títulos Instituto Vital Brazil, Museu Nacional da UFRJ e Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, com o objetivo de disseminação e utilização dos 

mesmos por professores da escola básica. Em 2015, divulgamos e distribuímos 

esses guias didáticos durante o VII Encontro Regional de Ensino de Biologia, que 

aconteceu na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E, finalmente, 

apresentamos como fruto deste Projeto o novo Guia Didático da Sede do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos localizada em Petrópolis/RJ, confeccionado a partir de 

trabalho monográfico do ex-bolsista deste Projeto. 
 

E-mail: remendes@biologia.ufrj.br 
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO E PERMANÊNCIA DE AFRO-BRASILEIROS DA 

UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA ALICE REZENDE GONCALVES 

Estagiário(s):  

Simone Machado Ribeiro 

Voluntário(s):  

Leandro da Silva 

Maíra Costa Ivanir dos Santos 
 

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- tem como principais objetivos: elaborar material 

didático com diferentes suportes e linguagens para o ensino básico e oferecer 

cursos de aperfeiçoamento e extensão para professores e pessoas interessadas na 

no estudo da educação das relações étnico-raciais, contribuindo assim no processo 

de implementação 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 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. 
 

E-mail: marialicerezende@uol.com.br 
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PROGRAMA DE PESQUISAS E COOPERAÇÃO TÉCNICA NA BAIXADA 

FLUMINENSE (PINBA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ICLEA LAGES DE MELO 

Estagiário(s):  

Ana Laura Soares de Araujo 

Uriel Borges da Silva Junior 
 

O Programa Integrado de Pesquisas e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense 

(PINBA), se baseia nas linhas estratégicas do documento “Políticas de interiorização 

da UERJ”. Visa o desenvolvimento de ações diferenciadas para a construção 

política, cultural, social e educacional. Para tanto, estabelece parcerias com o 

intuito de conjugar esforços da Universidade com os três níveis do poder público, 

instituições da sociedade civil organizada e movimentos sociais. Sendo este 

programa integrado por três projetos de extensão, três projetos de Pesquisa, um 

projeto de estágio interno complementar, dois projetos de monitoria e um de 

iniciação à docência, tendo todos interfaces com a Baixada Fluminense. Apresenta 

caráter interdisciplinar, institucional e interinstitucional. Está estruturado em três 

áreas temáticas: 1 - Educação, política pública e trabalho. 2 - Ambiente e cultura 3. 

História da Educação e História local. Dentre as atividades deste programa, 

destaca-se em especial, a pesquisa que trata a preservação da memória, história e 

cultura dessa região e incluindo a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 

(FEBF), á partir de seu surgimento a conquista de um prédio próprio para as suas 

devidas instalações. Como procedimento metodológico realizam-se seleções e 

digitalizações de documentos, além da história oral com sujeitos que construíram 

este processo histórico. O resultado parcial encontra-se em construção que 

culminará num documentário. Registra-se a parceria com o Centro de Pesquisa, 

Memória e História da Educação do Município de Duque de Caxias e Baixada 

Fluminense (CEPEMHEd). 
 

E-mail: iclelages@superig.com.br 
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PROJETO LEDEN: LABORATÓRIO DE ENSINO LEONARDO DA VINCI 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ESEQUIEL RODRIGUES OLIVEIRA - CAP 

Supervisor(es) Participante(s):  

Soraya Barcellos Izar 

Estagiário(s):  

Evelin Santos de Araujo 

Voluntário(s):  

Alexandre Ferreira Gomes 
 

O projeto LEDEN LV compreende a linguagem visual como elemento importante da 

comunicação na contemporaneidade, tratando-a em suas múltiplas vertentes: o 

desenho, as tecnologias digitais de produção gráfica, as tecnologias de produção de 

vídeo, a linguagem cinematográfica e a convergência dessas ferramentas na 

elaboração de materiais didáticos multimídia e na reflexão sobre as relações entre 

imagem, linguagem, comunicação e conhecimento nos diferentes campos do saber. 

A proposta Projeto Laboratório de Ensino Leonardo da Vinci: desenho, linguagem 

visual e comunicação – LEDEN LV nasce de um conjunto de situações e atividades 

que proporcionam a ampliação da experiência de formação no Instituto de 

Aplicação, nos diferentes níveis de escolaridade, dialogando com as instituições 

parceiras e com as pesquisas docentes pertinentes. Propõe um espaço para o 

trabalho com a imagem, tanto no ensino básico como na formação docente. 

Constituindo-se num ambiente propício a práticas pedagógicas, atividades de 

extensão e de pesquisa, realiza uma busca que passa pelo mapeamento de ações 

pedagógicas, pela socialização dessas ações, pela instrumentalização através das 

novas tecnologias e pela construção teórica, ainda insipiente, referentes à 

linguagem visual. Iniciando as atividades em 2004, o laboratório LEDEN, desde os 

primeiros anos de atividade, desenvolveu projetos voltados para: a) o estudo do 

olhar docente sobre o tema linguagem visual e educação básica; b) as 

investigações sobre a prática do ensino de linguagem visual na Educação básica e, 

c) o exame das perspectivas interdisciplinares da linguagem visual na Educação 

básica. A proposta inicialmente pensada, de um laboratório de ensino voltado para 

a disciplina de desenho e imagem – projeto Leden: desenho e linguagem visual na 

escola –, ampliou-se e hoje compreende a linguagem visual como elemento 

importante da comunicação na contemporaneidade, tratando-a em suas múltiplas 

vertentes: o desenho, as tecnologias digitais de produção gráfica, as tecnologias de 

produção de vídeo, a linguagem cinematográfica e a convergência dessas 

ferramentas na elaboração de materiais didáticos multimídia, e na reflexão sobre as 

relações entre imagem, linguagem, comunicação e conhecimento nas diferentes 

áreas de conhecimento. 
 

E-mail: esequiel.rodri@gmail.com 
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PRÁTICAS E GESTÃO DAS LICENCIATURAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELIELMA AYRES MACHADO 

Estagiário(s):  

Edna Ferreira Andrade 
 

A coordenação de Licenciaturas foi criada em 1996, tendo como objetivo inicial 

formular normas, procedimentos e regulamentações visando atender os diversos 

cursos de Licenciaturas da UERJ, Campus Maracanã, tirando dúvidas de docentes e 

discentes em relação as disciplinas da Faculdade de Educação. A mesma é 

localizada na Faculdade de Educação, 12º andar, bloco B, sala 12.020. Além de 

atender aos alunos de licenciaturas, desde de 2008 realiza o procedimento de 

"abertura de vagas", onde, depois do SAID (alteração de inscrição em disciplinas), 

os discentes que não conseguem se inscrever solicitam a disciplina desejada 

através do Formulário de Alteração Especial para Turmas em Curso (AE). Para que 

o estudante seja deferido no processo é necessário que atenda alguns critérios 

como: estar no início - 1º período - ou ser concluinte da graduação; ter se inscrito 

na disciplina pelo aluno online e ter tentado o SAID; e ter autorização do 

professor(a) para cursar a disciplina. Através do procedimento de "abertura de 

vagas" foi possível mapear as disciplinas de licenciaturas que os alunos tem mais 

dificuldade em conseguir vaga e levantar os horários mais procurados pelos 

mesmos. Com isso, a coordenação de licenciaturas junto a Faculdade de Educação 

abriu mais turmas das disciplinas nos horários com maiores demandas. Contudo, 

nem sempre é possível atender a todos(as) os(as) estudantes de licenciaturas, pois 

são doze cursos e onze unidades diferentes, dando aproximadamente mais de cinco 

mil alunos. 
 

E-mail: elielma.machado@yahoo.com.br 
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PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL - O JOVEM E AINICIAÇÃO 

AO TRABALHO EM UMA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia do Trabalho e 

Organizacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

HELOISA HELENA FERRAZ AYRES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Clarissa Freitas de Almeida 

Gabriella de Oliveira Santiago 

Layse Costa Pinheiro 

Sirlan de Castro Medeiros 

Estagiário(s):  

Gabrielle de Oliveira Rodrigues 

Voluntário(s):  

Anderson Araujo Souza 

Bruna Gomes Neves 

Gabriela Santos de Melo 

Ingrid Cristine Barcellos Lima 

Izadora Silva de Araujo 

Kiane Pinto Ramalho 

Mariana Martelo Rodrigues 

Nathália do Carmo Zózimo 

Paula Marins Martins 

Raline dos Santos de Queiroz 

Saulo da Silveira Torres Sena 

Taís de Brito Barbosa 

Thais de Oliveira da Costa 

Thayane Nogueira da Silva 
 

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 
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inclusão social, voltados para o desenvolvimento dos profissionais, das 

organizações e da sociedade de forma integrada e conectada. 
 

E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL ÊNFASE NOS PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS: ORIENTAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA 

JUNIOR 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia do Trabalho e 

Organizacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

HELOISA HELENA FERRAZ AYRES 

Estagiário(s):  

Gabrielle de Oliveira Rodrigues 

Voluntário(s):  

Raline dos Santos de Queiroz 

Thayane Nogueira da Silva 
 

O projeto de Psicologia do Trabalho e Organizacional com ênfase nos processos 

organizacionais tem como proposta sistematizar a Orientação ao Funcionamento da 

Empresa Junior do Instituto de Psicologia, possibilitando maior aprendizagem e 

capacitação no campo das organizações, identificando as possibilidades de atuação 

do Psicólogo dentro das organizações sociais e garantindo o desenvolvimento 

contínuo da Empresa Junior de Psicologia. O projeto visa promover através de suas 

atividades o desenvolvimento técnico e acadêmico dos estudantes do Instituto de 

Psicologia, o desenvolvimento econômico e social da comunidade, o espírito 

empreendedor dos integrantes da Interação Junior, o contato dos estudantes com o 

mercado de trabalho e sociedade, possibilitando o desenvolvimento pessoal e 

profissional de todos os envolvidos no processo de aprendizagem e capacitação no 

campo da Psicologia do Trabalho e Organizacional Neste sentido, as ações 

realizadas devem propiciar condições mínimas para o estabelecimento, 

funcionamento e acompanhamento da Empresa Junior no IP, a partir de 

coordenação especializada, com experiência e formação na área, orientando e 

capacitando o grupo no campo dos processos organizacionais. E, ainda, 

proporcionar, através do desenvolvimento de ações adequadas ao funcionamento 

administrativo e técnico da EJr, a integração entre os estudantes, Direção do IP, 

demais professores que venham a compor o projeto e outras Instituições, 

garantindo a “sustentabilidade” da Interação Jr, Empresa Junior de Psicologia. 
 

E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA BAIXADA FLUMINENSE (FEBF). 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO 

Estagiário(s):  

Tassia Brenda da Silva Barbosa 
 

O presente pôster tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pela 

bolsista de Estágio Interno Complementar (EIC) no projeto "Núcleo de Coordenação 

Estágio da FEBF". Este como finalidade organizar as informações sobre estágios dos 

três cursos licenciaturas oferecidos na unidade acadêmica: pedagogia, matemática 

e geografia. No plano de trabalho constam dois objetivos principais: primeiro, 

colaborar na criação, implementação e consolidação da Coordenação de Estágio da 

Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, e o segundo, fortalecer a 

interlocução da Universidade com as redes públicas da Baixada Fluminense, Rio de 

Janeiro e Secretaria Estadual. As atividades são desenvolvidas nos seguintes eixos: 

1°) Formação: estudos teóricos sobre o papel da prática e do estágio nas 

licenciaturas; levantamento bibliográfico e pesquisa sobre a estruturação da 

coordenação de estágios em diferentes universidades. 2°) Sistematização, 

Organização e Divulgação: através de levantamento da documentação de estágio 

nos três cursos da Faculdade, elaboração da portaria de criação da coordenação, 

criação do blog da coordenação e de boletim. Após todo o processo de organização 

e aprovação será disponibilizado no blog Coordenação Estágio FEBF os artigos 

pesquisados, as listas de escolas presentes nos municípios e os formulários 

necessários para a realização dos estágios referentes aos cursos. 3°) Interlocução 

com as redes públicas da Baixada e Rio de Janeiro: realização de contatos com os 

responsáveis pela área de estágio nas secretarias municipais, buscando 

informações complementares para propiciar subsídios aos alunos e professores da 

disciplina de estágio curricular obrigatório. O desenvolvimento do projeto propiciou 

a bolsista o crescimento acadêmico, ampliação do saber na área da prática docente 

e articulação entre a formação acadêmica e as atividades administrativas de 

organização da coordenação. 
 

E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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PRÁTICA DE GESTÃO NO NÚCLEO DE MONOGRAFIAS DA EDU: AVANÇOS E 

DESAFIOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA MARIA SCHNEIDER 

Estagiário(s):  

Maria da Conceição Santos da Silva 

Marli Costa Joffre 
 

Este trabalho apresenta o atual modelo de gestão do Núcleo de Monografias da EDU 

e a avaliação dos avanços e desafios que a adoção deste novo modelo coloca, 

desde a sua implementação, em 2014, até o momento atual, com as mudanças 

ocorridas no ano de 2015. Desde 2013, percebeu-se a necessidade de criar um 

novo modo de gestão da Coordenação de Monografia da EDU, com o maior 

envolvimento de docentes, nos encaminhamentos e orientações, e, também, na 

busca de problemas relacionados à Monografia. As disciplinas de Monografia I e II, 

com turmas em todos os departamentos da EDU, mostra uma complexidade 

bastante específica para a sua gestão, pois não há um professor ou uma professora 

responsável pelas turmas, mas,diferente disso, cada departamento da EDU tem 

uma turma de Monografia I e outra de Monografia II, totalizando seis turmas de 

cada uma delas, por semestre. A relação orientando-orientador, também complexa, 

demanda um cuidado específico que requer um envolvimento maior nas decisões e 

orientações dos professores e professoras da EDU, através de seus representantes 

no colegiado que forma, atualmente, o Núcleo de Gestão de Monografias. Desde as 

mudanças aprovadas nas Normas para a Elaboração de Trabalhos de Final de Curso 

foi criado o Programa de Orientação Pedagógica que passou a ter representantes, 

anualmente escolhidos pelos departamentos, que formam esse colegiado. A 

avaliação deste novo modelo traz questões que apontam aspectos que indicam 

avanços em relação à gestão do Núcleo de Monografias da EDU, mas, também, de 

continuidade de mudanças e adequações visando enfrentar os desafios atuais. 
 

E-mail: somaria15@gmail.com 
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QUANDO O CORAÇÃO ADOECE: A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA CIRURGIA 

CARDÍACA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção 

Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CRISTIANE FERREIRA ESCH 

Estagiário(s):  

Izadora Silva de Araújo 

Voluntário(s):  

Rayanne Pinto Magalhaes 

Valéria Lima de Carvalho 
 

Visando oferecer ao graduando em Psicologia a oportunidade de uma experiência 

prática com a realidade da Psicologia Hospitalar, o presente projeto insere o aluno 

na equipe de saúde multiprofissional do Serviço de Cirurgia Cardíaca do HUPE. O 

projeto trabalha com a perspectiva desafiadora de conciliação entre teoria e prática, 

contribuindo para o treinamento e formação de profissionais mais capacitados a 

atuar na área da saúde. O serviço recebe pacientes para realização de cirurgias 

cardíacas, sendo as mais comuns, as trocas valvares e revascularização do 

miocárdio. É bastante frequente a mobilização de medos e angústias diante da 

necessidade de realizar procedimentos cirúrgicos. No caso da cirurgia cardíaca, o 

evento é potencializado pela simbologia em torno do coração, fazendo deste um 

momento crítico na vida dos pacientes. Também os familiares sentem-se muito 

afetados diante da possibilidade de morte iminente decorrente da cirurgia ou de 

complicações no pós-operatório. Trata-se, portanto, de uma situação complexa em 

que se justifica a importância da atuação da equipe de psicologia nos momentos de 

pré-operatório e de pós-operatório imediato junto à tríade paciente-equipe de 

saúde-familiares. Assim, além do acolhimento ao paciente, faz-se necessário um 

trabalho de articulação com os outros profissionais de saúde, visando a atenção 

integral ao paciente e a extensão do suporte psicológico aos familiares que podem 

sentir, significativamente, o adoecimento e a internação de seu ente querido. O 

referencial gestáltico que subsidia nossa atuação leva-nos a oferecer ao público 

atendido um olhar integrado, buscando compreender e abordar os mais diversos 

aspectos presentes no processo de adoecimento e internação. O trabalho pode 

incluir ainda o pós-operatório tardio, caso o paciente passe a integrar o núcleo de 

reabilitação cardíaca. Nesta situação, o trabalho tem como foco acompanhar o 

paciente na superação das dificuldades, no reconhecimento de limites, na reflexão 

sobre a importância de mudança de alguns hábitos de vida e na descoberta de 

novas possibilidades. 
 

E-mail: esch.cristiane@gmail.com 
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RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA 

REVOLUTI 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JONE CARLA BAIAO 

Supervisor(es) Participante(s):  

MONICA ANDREA OLIVEIRA ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Laís Silva e Silva 

Voluntário(s):  

Maria Antonia Alencar 
 

O projeto Recursos Didáticos para o Ensino de Língua Portuguesa na Revoluti se 

desenvolveu a partir de uma nova abordagem no ano letivo de 2015, visto que, 

cientes da situação atual do CAp UERJ, foram necessárias outras formas de atuação 

na instituição. Neste ano, o projeto se propôs a realizar um acompanhamento aos 

alunos especiais,que no caso apresentam alguma dificuldade cognitiva ou qualquer 

diagnóstico que o impossibilite de acompanhar o desenvolvimento do restante da 

turma. O ano escolhido foi o 4º ano. Os alunos que mais foram atendidos no 

decorrer desse tempo, foram os com confirmação de Autismo e os alunos com 

alguma espécie de dificuldade na aprendizagem. Foi feito uma verdadeira mediação 

por parte do bolsista, a fim de fazer uma ponte entre a professora e esse aluno, 

assim como também com o restante da turma. Durante este período, foi importante 

perceber como há uma enorme necessidade da mediação nas salas de aula, 

realizada por um profissional especializado em cada caso específico,o que é 

benefício principalmente para o aluno especial,quanto para o professor,que pode 

conduzir sua aula sem uma maior preocupação com este aluno. A nossa 

intervenção foi feita através do acompanhamento do aluno, de modo a auxiliá-lo 

para que acompanhasse e realizasse as atividades propostas para a turma. Este 

processo requer toda uma aproximação com esse aluno, de modo a estabelecer um 

contato natural, para que este aluno se sinta à vontade para ser ajudado e realizar 

as tarefas. Este procedimento é compartilhado com os professores e com outros 

(bolsistas, coordenação pedagógica),para que haja sempre uma troca de novas 

informações que facilitem esse processo e possibilitem o êxito do projeto. 
 

E-mail: jonebaiao@gmail.com 
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VOZES DA EDUCAÇÃO: MEMÓRIAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA SOARES DE ALVARENGA 

Estagiário(s):  

Jessica da Silva Antunes 

Luana Rodrigues Machado 

Voluntário(s):  

Deninton Bastos 
 

O desenvolvimento do projeto tem contribuído para a sistematização das fontes 

áudio e visuais do acervo do Núcleo Vozes.Todo o material audiovisual coletado 

serve como arquivo de imagens e dados para o Núcleo. O que é a proposta central 

do projeto. Ao gravar uma palestra ou um seminário congelamos o tempo e o 

documentamos. Todos os vídeos gravados já foram editados e agora passam por 

processo para que sejam disponibilizados no site do Núcleo. A confecção da 

abertura oficial dos vídeos foi concluída a pouco, portanto todos os materiais já 

finalizados serão acrescidos da mesma. A recepção das pessoas em relação ao 

trabalho de coleta de imagem dos eventos e atividades é extremamente positiva, e 

se torna necessária e importante ao passo que os membros vão percebendo que 

essa forma de documentação é pontual. O arquivo de um vídeo editado não tem 

prazo de validade e unindo os meios tecnológicos ao projeto, a documentação dos 

mesmos é completa, pois ao final o vídeo é postado na internet e se torna além de 

universal, completamente acessível e registrado para posteridade. Além dos 

materiais audiovisuais, os materiais gráficos tiveram um resultado bastante positivo 

no que diz respeito à divulgação do núcleo. Serviram como material de apoio para o 

mesmo, e até como cartão de visita. Em todos os congressos internacionais e 

nacionais ao qual o Núcleo vozes se fez/faz presente.Assim como os cartazes que 

contribuíram bastante para a comunicação do grupo com o público. O trabalho de 

documentação audiovisual em conjunto com as produções gráficas aumentam as 

possibilidades de comunicação do núcleo, que é o que tem acontecido. Temos um 

site, onde é feita a divulgação através da internet, a produção gráfica faz a 

divulgação interna e externa, e os vídeos alimentam o nosso arquivo imagético e 

em breve alimentarão o nosso arquivo virtual. Desse modo, o projeto materializa-

se diante do desafio do Núcleo Vozes da Educação FFP/UERJ, inter-relacionar 

abordagens de análise que considerem as diversas fontes, contribuindo para 

compormos e atualizarmos os conhecimentos produzidos por uma cartografia do 

direito à educação neste município do leste metropolitano do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: msalvarenga@uol.com.br 
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WEB-TV TERRITÓRIO LIVRE 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CHARLLES DA FRANCA ANTUNES 

Estagiário(s):  

Rodrigo Jansen Itapary 

Voluntário(s):  

Poliana Marques da Silva Damasceno 
 

A WEB-TV Território Livre é um projeto cuja finalidade é dar visibilidade aos 

diversos projetos que envolvem a reflexão das ciências, dos movimentos sociais no 

Brasil e no conjunto da América Latina, e da comunidade acadêmica, em especial 

da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Esse projeto é uma iniciativa do Departamento de Geografia da FFP/UERJ e 

do Laboratório de Ensino de Geografia. O projeto Território Livre é um dos projetos 

associados ao Laboratório de Ensino de Geografia. O objetivo desse projeto é 

alcançado através da coleta sistemática de materiais (vídeos) na internet, nas 

plataformas digitais de diversos movimentos sociais, bem como da produção de 

vídeos relacionados a projetos e eventos desenvolvidos na Faculdade de Formação 

de Professores da UERJ. A divulgação desses materiais se dá via internet, através 

da plataforma digital do projeto (www.territoriolivre.uerj.br), com a disponibilização 

de vários canais (Fala Projetos, Por dentro dos movimentos, Sábado de Cinema, ao 

vivo), com programações distintas e objetivos diversos. O projeto WEB-TV 

Território Livre desenvolve atividades de cobertura de eventos com transmissão ao 

vivo através da internet (youtube, twitcam), bem como da 

produção/edição/reproduçao de vídeos das atividades realizadas por grupos de 

pesquisas da FFP/UERJ. Como resultado a WEB-TV Território Livre surge como um 

importante canal de divulgação, promoção e socialização da produção universitária 

e dos movimentos sociais 
 

E-mail: charlles@uerj.br 
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CANAL LABORAV: TELEVISÃO, EDUCAÇÃO E PERIFERIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Janaina Damasceno 

Estagiário(s):  

Karolyne Guerreiro da Conceicao 

Voluntário(s):  

Gabriel de Mattos Medeiros 
 

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 do 

documentário Baixada Metal;gravação da música Criação Coletiva, (produção da 

Oficina Cras/FEBF), áudio da vinheta do Laborav. Criação de site: Laborav.org; Dia 

a dia no Cras; Programa de rádio: Cras Gospell. Oficinas: 1a Oficina de vídeo, 

multimídia e sonora do Cras Belford Roxo/Laborav, Oficina Comunitária 

Aquino/Laborav. Parcerias: Escola Municipal Aquino de Araujo (Duque de Caxias); 

Escola Municipal Roraima (Cordovil); Cras Wona e Cras Jardim Ipê( Belfod Roxo). 

Eventos acadêmicos: 2. 
 

E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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CONSTRUINDO A PAZ SOCIAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS FERRAZ 

Estagiário(s):  

Tamires Mendonça Passos 

Voluntário(s):  

Sabrina da Silva Pazzini 
 

A educação e, como parte dela, o acesso à leitura e à escrita, ainda que seja um 

direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 9.394/96, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não está garantida para a 

totalidade dos brasileiros. Contribuir para a reparação da dívida social 

historicamente acumulada com jovens e adultos é uma das responsabilidades 

sociais com uma parcela significativa da população brasileira que teve negado, na 

idade considerada adequada, o acesso ao direito à educação. Oportunizar o resgate 

às oportunidades a essas pessoas é de fundamental importância. No entanto, as 

ações a serem desenvolvidas devem privilegiar o acesso à leitura e à escrita 

fundamentada no respeito às vivências (e sabedorias) desses jovens e adultos e, 

também, estar de acordo com a pluralidade e a diversidade cultural de um país de 

dimensões continentais como o Brasil, detentor de uma cultura oral bastante rica 

(Brasil, 2000) e onde as idas e vindas que caracterizam os movimentos migratórios 

de diferentes espaços-tempos precisam ser valorizadas. Conforme a Declaração de 

Hamburgo sofre a Educação de Adultos (1997), documento do qual o Brasil é 

signatário, elaborado a partir da V Conferência Internacional de Educação de 

Jovens e Adultos – V CONFITEA –, “em toda a sociedade, a alfabetização é uma 

habilidade primordial em si mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de 

outras habilidades”. É neste sentido que o projeto de Iniciação à Docência em 

questão tem como objetivo oferecer aos jovens e adultos que residam nas favelas 

do Jacarezinho (Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro) e Morro do Estado (Centro 

de Niterói), oportunidades diversificadas de estudos, visando alfabetizar, formar 

sujeitos leitores e escritores, corroborando para o cumprimento do compromisso 

social com o resgate do direito à educação, negado em alguma etapa da vida de 

muitos brasileiros. O projeto de ID busca também contribuir para a formação de 

profissionais de educação interessados na educação das classes populares e seus 

processos de inclusão social, promovendo o exercício da prática docente no âmbito 

da educação comunitária, não formal, atuando no planejamento, na elaboração e 

na realização de atividades diversificadas de estudo, em ambiente não escolar, 

voltadas para a leitura, a escrita e a matemática com grupos multisseriados, 

escolarizados ou não. 
 

E-mail: mcoliveirareis@gmail.com 
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FUGINDO DAS ESTANTES PARA AS RODAS DE LEITURA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO ROSA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Adriana Camargo Melo 

Carla Sass 

Dinalva Serrate dos Santos Pinto 

Juliana de Moraes Prata 

Marliza Bodê de Moraes 

Thais Vianna Maia Barcellos 

Estagiário(s):  

Mayara Bezerra de Araujo 
 

Há 8 anos o projeto “Rodas de Leitura: constituindo uma comunidade de leitores na 

Baixada Fluminense” vem realizando ações de promoção da leitura no Centro de 

Atividades Comunitárias de São João de Meriti – CAC, com as crianças que estudam 

nesta instituição e com a comunidade local. As ações são desenvolvidas na 

biblioteca através de rodas literárias, empréstimos de livros e auxílio às pesquisas 

de estudantes de diferentes níveis de ensino e de professores da região. O CAC foi 

fundado em 1987 com o objetivo de realizar experiências que pudessem fornecer 

subsídios para a reflexão do movimento popular e sindical sobre diferentes áreas de 

atuação dos serviços público. Na área da educação há uma escola e uma biblioteca 

- Centro de Promoção de Leitura e Pesquisa -, onde são realizadas as rodas de 

literatura infantil, organizadas pela bolsista para crianças de diferentes faixas 

etárias, e desenvolvidos os projetos literários que definem a escolha dos livros das 

atividades coletivas. As crianças participantes, tanto alunas da escola do CAC, como 

não alunas, são incentivadas a se tornarem sócias da biblioteca e a realizarem 

empréstimos de livros e revistas. As atividades estão focadas no desenvolvimento 

do prazer de ler. A bolsista também acompanha as atividades de leitura realizadas 

em sala de aula pelas professoras da escola do CAC, visando observar as 

intervenções pedagógicas realizadas, e participa de reuniões de formação 

pedagógica. O projeto foi premiado pelo Ministério da Cultura e recebeu apoio 

financeiro da Fundação Muste, nos USA, para participação dos estudantes em 

eventos científicos. Mantém articulação com o projeto de extensão “Além dos Muros 

Ações de Formação no Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti” e 

com a pesquisa “Além dos Muros uma experiência de formação de leitores na 

Baixada Fluminense”. 
 

E-mail: nalu.rosa@oi.com.br 
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A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA AUXILIANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER 

Estagiário(s):  

Ana Luiza Mota Teixeira 

Voluntário(s):  

Janaína de Sousa Feitosa 
 

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar o atendimento realizado a 

um aluno com deficiência intelectual, considerando sua dificuldade comunicativa 

mediante, em dificuldades de se comportar nos diversos meios e a fazer atividades 

escolares com sucesso. Metodologia: Participou do estudo um aluno de 11 anos de 

idade, com nome fictício de Bruno. As atividades foram planejadas mediante 

avaliação prévia e contaram com tarefas a partir da comunicação alternativa, 

visando expandir suas oportunidades de interação com outras pessoas, na família, 

na escola e na comunidade, visando maior autonomia. O local dos atendimentos foi 

o Laboratório de Comunicação Alternativa (LATECA), no período de três meses, com 

uma hora de atendimento semanal. As atividades selecionadas visaram o 

desenvolvimento da coordenação motora, uso de cartões de comunicação contendo 

símbolos de “sim” e “não” e atividades que pudessem proporcionar o 

desenvolvimento global do aluno. Em seguida foi possível estimular a interação 

social, incentivando Bruno a cumprimentar as pessoas presentes no LATECA. Dando 

continuidade, foi trabalhado noções básicas como: reconhecimento e discriminação 

de cores, introdução das vogais, associando o som a um nome de algum animal ou 

objeto conhecido por ele. As atividades foram realizadas utilizando conversação, 

manuseio de materiais adaptados, prancha de comunicação e imagens. Resultados: 

Apesar das faltas frequentes do aluno Bruno e das dificuldades de atenção e 

concentração nas atividades foi possível observar evolução nas tarefas propostas. 

Diante deste desafio a orientação do trabalho foi essencial para atingir os objetivos 

propostos. O aluno passou a coordenar melhor seus movimentos globais e finos, 

usando com maior precisão o lápis e manuseio adequado do copo de plástico. A 

comunicação alternativa foi um recurso importante para o aluno se comunicar, 

apesar de necessários auxílios constantes para entregar os cartões de comunicação 

aos parceiros. Aspectos relevantes para formação: Educar para uma sociedade 

“inclusiva” pressupõe compreender toda uma complexa realidade presente nas 

salas de aula. Como graduanda de pedagogia preciso ter contato com esses 

desafios e conhecer quais são os recursos necessários para oferecer uma educação 

de qualidade para todos os alunos. Essa experiência me possibilitou vivenciar, 

refletir e entender o quanto trabalhar de forma flexível, colaborativa e criativa é 

importante para melhor desempenho de minha função. 
 

E-mail: catiawalter@gmail.com 
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A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES NO PEE/RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CELI CHAVES VASCONCELOS 

Estagiário(s):  

Lidiane Ribeiro Parpinelli 
 

A formação e a valorização dos profissionais de educação possuem ampla 

normatização, tanto com Atos Legislativos de âmbito federal, quanto estadual, ou 

seja, normas específicas para o Estado do Rio de Janeiro. Desde a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso V, a valorização dos profissionais da 

educação se apresenta como um princípio constitucional. A Emenda Constitucional 

n° 53/2006, alterou sua redação original, com alguns acréscimos no que se refere à 

valorização e profissionalização dos profissionais da educação pública, evidenciando 

a necessidade e urgência dessa valorização. Em seu inciso V, dispõe que a 

valorização dos profissionais da educação escolar deve ser garantida através de 

“planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas” e, no inciso VIII, traz a necessidade de um “piso 

salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de 

lei federal”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) 

apresenta em um de seus títulos, vários artigos sobre os Profissionais da Educação, 

no qual se destacam disposições que determinam a “valorização dos profissionais 

da educação”, por meio de “estatutos e planos de carreira do magistério público”. O 

artigo 61, foi alterado pela Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009, e passou a 

considerar “como profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – 

professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na Educação 

Infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação 

portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, 

planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com 

títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III – trabalhadores em 

educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica 

ou afim”. Dessa forma, o presente Projeto de Iniciação à Docência pretende inserir 

o bolsista na realização de estudos sobre a situação dos profissionais da educação 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, participando junto com o professor da 

disciplina de Políticas Públicas em Educação na condução das discussões sobre o 

que prevê o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro e o que tem sido 

realizado nas redes públicas de ensino sobre essa temática. 
 

E-mail: maria.celi@ucp.br 
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A GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA NOS LIVROS DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDUARDO KAROL 

Estagiário(s):  

Gabriela Rigue de Araujo 

Voluntário(s):  

Cheyenne Araujo da Silva 

Diely Pimentel de Aragão 

Jahn Gonçalves Traxler 

João Victor do Vale Lemos Graça 
 

O projeto “Geografia Política e Geopolítica no Ensino de Geografia” tem como 

objetivo informar e formar o professor de geografia sobre os processos políticos de 

produção do espaço, a fim de dotá-lo de capacidade de análise e avaliação em 

relação aos conteúdos veiculados nos materiais didáticos de Geografia. Objetiva 

também, conhecer o campo teórico da Geografia Política e Geopolítica, para 

posteriormente identificar os conteúdos existentes nos materiais didáticos de 

geografia do ensino médio e fundamental. Após essa identificação, iremos analisar 

as ideias, visões e conceitos presentes nos mesmos, discutir e avaliar as propostas 

e desenvolver materiais para auxiliar os professores e estudantes nas aulas de 

geografia. O grupo tem como sistemática de estudo a investigação bibliográfica e a 

leitura orientada, que nos possibilita um aprofundamento no campo da Geografia 

Política e Geopolítica. Outra prática é a análise do material didático. Para tanto 

escolhemos três livros do nono ano do ensino fundamental. Os critérios para a 

escolha desses livros foram: a) existência de unidades que apresentem ideias sobre 

os Estados e suas relações no mundo atual; b) ideias sobre imperialismo e 

globalização; c) capítulos que apresentam conflitos sócio-espaciais. Os livros 

didáticos escolhidos são: Geografia sociedade e cotidiano: espaço mundial 2, da 

autoria de Dadá Martins, José Francisco Bigotto e Márcio Vitiello; Observatório de 

geografia – territórios da globalização, de Regina Araujo, Angela Corrêa da Silva e 

Raul Borges Guimarães; e Projeto Araribá: geografia, obra coletiva. Os resultados 

alcançados até a presente data são: a) leitura da bibliografia básica de língua 

portuguesa; b) leitura e tradução de um texto base de língua inglesa e outro de 

língua espanhola, com o intuito de embasar a formação dos bolsistas. 
 

E-mail: karol@uerj.br 
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A INTERDISCIPLINARIDADE COMO POSSIBILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE NOS ANOS INICIAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TALITA VIDAL PEREIRA 

Estagiário(s):  

Rayane Pedroso Motta 
 

Apesar da ideia de interdisciplinaridade se fazer presente na legislação e nas 

propostas curriculares em função do reconhecimento da complexidade do processo 

de produção do conhecimento que não pode ser apreendida no âmbito da 

fragmentação disciplinar, ainda continuamos muito disciplinares mesmo em espaço 

de atuação que, por sua natureza são interdisciplinares como é o caso da sala de 

aula dos anos iniciais de escolaridade. Isso não acontece por acaso. E não se trata 

de uma questão de “vontade política”. A organização disciplinar do currículo 

constituí o nosso processo de formação escolar e é tão presente no cotidiano 

escolar que tende a ser naturalizada. Mesmo as formas de pensar uma outra lógica 

de organização curricular(interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e/ou 

transdisciplinaridade), , acabam por se submeter a lógica das disciplinas. Um 

quadro agravado quando a escola é constrangida a dar ênfase às competências de 

leitura e escrita, reforçando a fragmentação disciplinar. Essa etapa do projeto teve 

como objetivo a organização de uma oficina que possibilitasse aos participantes 

uma reflexão sobre alternativas criativas de desenvolvimento de temáticas 

presentes no cotidiano dos alunxs em uma perspectiva interdisciplinar sem perder 

de vista a necessidade de desenvolver competências de leitura e de escrita. A 

oficina é destinada a professores dos anos iniciais e estudantes de pedagogia. As 

oficinas acontecerão em 3(três) encontros. No primeiro apresentaremos os 

conceitos (interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade), 

que serão debatidos ao longo dos encontros .No segundo os participantes serão 

divididos em grupo de no máximo 5 pessoas para elaborar uma atividade 

interdisciplinar de acordo com a temática que escolher .E no terceiro terão 40 

minutos para apresentar a atividade que cada grupo elaborou e dar suas 

considerações finais . 
 

E-mail: p.talitavidal@gmail.com 
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A ADOLESCÊNCIA EM QUESTÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RENATA PATRICIA FORAIN DE VALENTIM 

Estagiário(s):  

Renata Dahwache Martins 
 

Este projeto partiu do pressuposto da adolescência como construção social e da 

impossibilidade de dissociar as formações subjetivas das instituições e dos 

discursos sociais, históricos e culturais. Apresentou, então, como objetivo principal 

estimular, através das diferentes formas textuais, a constituição de um pensamento 

crítico acerca das produções que debatem a questão da adolescência em nossa 

contemporaneidade, relacionando estas produções à singularidade de seus lugares 

psicossociais. Baseada nas visões sócio-cognitivas e da análise crítica do discurso, a 

relevância do projeto pode ser apresentada em duas perspectivas: numa primeira, 

como já foi dito, na construção de uma analítica dos discursos que permita um 

posicionamento psicossocial, crítico e singular frente aos modelos de adolescência e 

juventude; numa segunda, no estímulo às atividades cognitivas que devem ser 

ativadas na constituição e fundamentação deste posicionamento crítico: percepção, 

atenção, memória, estruturação espacial e temporal, linguagem, conhecimento de 

si, raciocínio lógico e abstrato e sociabilidade e pensamento. Estas atividades 

cognitivas, apesar de não estarem diretamente relacionadas aos conteúdos 

programáticos, podem ser definidas como suas matrizes cognitivas, bases 

indispensáveis para sua operação. Assim, propusemos trabalhar com os estudantes 

do 6º ano do Colégio Estadual Francisco Campos, onde foram propostos 8 

encontros, neles seriam abordados oito temas diferentes e correlacionados entre si 

e que perpassem a adolescência, como tema central. Seriam estes: 1) 

Conhecimento de si; 2) A casa e as relações familiares; 3) A rua, o bairro. 4) A 

Escola; 5) Sexualidade e questões de gênero; 6) Bullying e Normatização de 

Comportamento; 7) Mídias e Controle Social. No entanto, os encontros propostos 

foram adiados por impasses institucionais, que atrasaram o plano de trabalho. 

Neste período foi feito, portanto, um aprofundamento e preparação das oficinas 

propostas. Pretende-se dar continuidade ao projeto no segundo semestre de 2015. 
 

E-mail: renatapfvalentim@gmail.com 
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A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO E A PRESENÇA DA 

COLONIALIDADE NOS LIVROS DIDÁTICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS CESAR ARAUJO CARVALHO 

Estagiário(s):  

Matheus Souza da Silva 
 

O ensino público brasileiro pode ser muito rico como objeto de análise, identificando 

a escola como uma ferramenta estratégica do Estado para diversos fins, como a 

produção de mão-de-obra barata, por exemplo. É possível dizer que a escola 

reproduz muitos ideários e discursos que recebe da sociedade. Ideários que são 

construídos com a má formação de professores, ou com a reprodução de ideias 

presentes nos livros didáticos. Nos livros didáticos o território brasileiro é 

apresentado a partir da “descoberta” do Brasil pelos portugueses, toda história dos 

milhares de povos que aqui viviam, assim como suas diversas linguagens foram 

menosprezadas. O que é ensinado na sala de aula não coloca a chegada dos 

portugueses como uma invasão, mas como uma descoberta de novas áreas. Há, 

por exemplo, todo um romantismo por trás da realização da primeira missa no 

território brasileiro, negligenciando-se a religião dos povos que ali viviam. Este 

trabalho busca identificar nos livros didáticos os discursos acerca da formação do 

território brasileiro que são influenciados por uma perspectiva europeia. 

Determinados livros didáticos servem para a manutenção desses ideários e 

discursos preconceituosos para com as populações originárias e afrodescendentes 

até os dias de hoje. Uma vez que legitimam apenas os saberes europeus como 

ciência, e descaracterizam saberes de povos originários ou afrodescendentes como 

saber cientifico. Considerando o papel da escola como produtora de conhecimentos, 

e não mais uma reprodutora de discursos que não buscam romper com o 

preconceito herdado do período colonial. A escola deve se preocupar em construir 

junto ao aluno o ponto de vista dos povos que aqui já viviam e como foram as 

relações após o primeiro contato com o povo europeu. A escola deve expor a 

verdadeira história do povo brasileiro legitimando os saberes dos povos originários 

desta região, não simplesmente omitir ou suprimir essa história. 
 

E-mail: mcesargeo@yahoo.com.br 
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A VIDA COTIDIANA FLUMINENSE SOB A PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ESCOLAS SUSTENTAVEISAS 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Teoria Antropológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA TERESA BRAGA BRANQUINHO 

Estagiário(s):  

Luiza de Marilac Tavares 

Voluntário(s):  

Maria Helena Lemos 
 

A cerâmica fluminense foi adotada como objeto para o planejamento e realização 

de oficinas temáticas dentro da proposta pedagogica de um curso semipresencial 

dirigida a professores e comunidade escolar de diferentes municipios fluminenses. A 

ceramica pertence a círculos eruditos e populares protagonizando uma controvérsia 

sobre o que é e o que não é arte, quem é artista e quem é artesão. A controvérsia 

deixa expostos os argumentos formulados por ceramistas para a defesa de suas 

idéias, valores e interesses pertinentes à construção de conhecimento sobre o 

ambiente em que vivem. Com base na etnografia da cerâmica foi possível produzir 

um curta que foi selecionado para a Reuniao da ANPED/2015. Tal vídeo “Saberes e 

fazeres de ceramistas fluminenses e pernambucanos” mostra a cerâmica como um 

híbrido de natureza e cultura parte de uma rede sociotecnica. O vídeo foi elaborado 

no âmbito da pesquisa BIODIVERSIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL ENTRE 

CERAMISTAS FLUMINENSES: UM ESTUDO SOBRE A INDISSOCIABILIDADE ENTRE 

AMBIENTE, CIÊNCIA E ARTE. Discutimos questões ambientais a partir da 

observacao dos modos de vida e trabalho de ceramistas nas localidades onde a 

pesquisa foi realizada. Essa oficina faz parte de uma proposta de Educação 

Ambiental que se apropriou deste conhecimento novo/coletivo, complexo, resultado 

do diálogo entre os saberes locais sobre a natureza e a saúde, e os saberes 

científicos. Contribuimos para a formação de um educador que almeje superar 

abismos dualistas tais como natureza/cultura que se interpõem à realização de 

práticas educativas interdisciplinares, multiculturais, inclusivas e democráticas. As 

oficinas de educação ambiental tem objetivo de fomentar reflexão sobre o valor que 

os saberes popular e científico assumem na prática docente questionando a 

hierarquia estabelecida entre eles. O curso pretende 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 o ambiente. Destacamos 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. 
 

E-mail: fatima.branquinho@uol.com.br 
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ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO 2O 

SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL: ESTRATÉGIAS PARA OS 

PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARA LUCIA REIS MONTEIRO DA CRUZ 

Estagiário(s):  

William Scheidegger Moreira 
 

A inclusão escolar depende não somente da efetivação do direito de matrícula em 

escolas comuns, mas principalmente da garantia de processos escolares que 

favoreçam a aprendizagem de conteúdos socialmente relevantes por alunos com 

necessidades educacionais especiais decorrentes de deficiências, altas habilidades, 

transtornos do desenvolvimento ou de aprendizagem. Estes alunos, que entram por 

sorteio no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAp-UERJ, no 1º 

ano do Ensino Fundamental, necessitam de atendimento educacional especializado 

durante toda a sua vida acadêmica. O presente projeto tem por objetivo criar 

espaço e condições de reflexão sobre as práticas pedagógicas com alunos com 

necessidades educacionais especiais, no 2º segmento do Ensino Fundamental, para 

a formação inicial e continuada dos alunos bolsistas e professores que atuam no 

CAp-UERJ. Deste modo, visa, igualmente, contribuir para a escolarização dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, promovendo a análise, o 

planejamento e a implementação de respostas educativas que favoreçam a sua 

aprendizagem. No ano letivo em curso, o bolsista tem observado e acompanhado 

as ações docentes de uma turma do 6º ano, com foco em um aluno que tem 

diagnóstico de transtorno de aprendizagem. As estratégias desenvolvidas pelo 

bolsista, em conjunto com os docentes, consistem em adaptações em trabalhos e 

avaliações de todas as disciplinas, que favorecem ao aluno ter mais concentração e 

compreender melhor os conteúdos curriculares. Tais procedimentos têm contribuído 

de maneira ímpar para a formação do bolsista como profissional de educação. O 

trabalho relacionado à inclusão educacional tem evidenciado a importância de uma 

formação consistente, flexível e continuada de professores do segundo segmento 

do ensino fundamental. Os resultados vêm sendo positivos, tais ações têm sido 

relevantes para o processo de ensino-aprendizagem do aluno com necessidades 

educacionais especiais. 
 

E-mail: mluciacz@hotmail.com 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE FLORESTAN FERNANDES: PRODUÇÃO TEÓRICA E 

LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E POPULAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO 

Estagiário(s):  

Gisele Rosane Santiago da Silva 

Jaqueline de Souza Vaz 
 

Este pôster tem como objetivo apresentar o projeto de Iniciação à Docência (ID) 

“As contribuições de Florestan Fernandes para a formação docente”. Buscou-se 

esse ano sistematizar algumas das suas concepções teóricas e aspectos das 

participações na Campanha de Defesa da Escola pública no Brasil (1959-1961) e no 

parlamento como deputado Federal (1987-1994). Para isso, as bolsistas realizaram 

levantamento nas publicações autobiográficas (depoimento, entrevista e ensaio), 

nas produções do período e nas teses e dissertações. O estudo da biografia de 

Florestan Fernandes evidenciou uma trajetória marcada pela luta para 

sobrevivência, perseverança e superação. Esse início difícil da sua trajetória tem 

relação com a vida de milhões de brasileiros. As experiências vivenciadas pelo 

menino Vicente (nome atribuído a Florestan Fernandes por ser pobre) incluem: a 

interrupção de seus estudos para trabalhar com apenas seis anos de idade e a 

convivência com diferentes histórias marcada pela exploração e sofrimento. No 

entanto, tudo isso colaborou com a sua formação humana que o tornou uma 

intelectual orgânico em defesa dos “de baixos”. Em 2015, Florestan será 

personagem de estudo do Curso de Extensão Formação de Comunidade Escolar: 

literatura e lutas na América Latina. Para isso, as bolsistas têm pesquisado os 

seguintes aspectos: 1º) estudo das categorias intelectual orgânico e 

desenvolvimento intelectual; 2º) compreensão de Florestan Fernandes como 

intelectual orgânico e militante da escola pública, educador, publicista e 

parlamentar e 3º) organização de dados biográficos e bibliográficos para apresentar 

na aula sobre Florestan. As produções teóricas e a militância de Florestan 

Fernandes reafirmou na formação das bolsistas a necessidade do posicionamento 

político do docente, da visão crítica da sociedade e do compromisso com a 

transformação social. 
 

E-mail: gil.barao@hotmail.com 
  



274 

  

 
AÇÕES DOCENTES DE INCLUSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

STELLA MARIS MOURA DE MACEDO 

Estagiário(s):  

Carolina Cristina da Silva Araujo 
 

O projeto de Ações Docentes de Inclusão, iniciado no ano 2000 pelo Departamento 

de Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, 

CAp/UERJ, tem por objetivo prestar atendimento aos estudantes dos anos iniciais 

do 1º segmento, que apresentam um ritmo diferenciado de aprendizagem, em 

relação aos conteúdos do ano de escolaridade que frequentam. O projeto assegura, 

ainda, o direito da criança ao que a legislação nomeia como recuperação paralela e 

se configura como mais uma oportunidade de aprendizagem em que professores e 

bolsistas desenvolvem propostas de trabalho significativas para os alunos. O 

atendimento ao aluno é realizado em dois momentos: em sala de aula, no turno da 

manhã, com o acompanhamento do bolsista e, no segundo momento, no contra-

turno, em grupo por ano de escolaridade, sob a responsabilidade de um professor e 

do bolsista. O projeto atua na formação inicial de estudantes de diferentes 

licenciaturas. Os bolsistas encaminham atividades sob a supervisão dos 

professores, tanto os de turma, como os do Projeto, o que favorece a reflexão 

sobre a ação pedagógica. Os bolsistas também participam do Conselho de Classe, 

espaço onde compartilham suas observações sobre o processo de aprendizagem 

dos alunos. O Projeto prevê a realização de encontros de formação para os 

bolsistas. É importante que percebam a inseparabilidade e a interação entre a 

prática e a teoria. Desse modo, poderão desconstruir a ideia de que uma se 

sobrepõe à outra. Ambas estão em permanente tensão. 
 

E-mail: stm@oi.com.br 
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CADERNOS DO NUPEC 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CLEA BRAGA MOREIRA AYRES 

Estagiário(s):  

Tatiane Rodrigues da Silva 
 

O Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências (NUPEC) foi implantado em 2005 na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, tendo como um dos objetivos 

elaborar modelos e jogos didáticos inovadores, através da articulação com diversas 

disciplinas do curso de Ciências Biológicas e também dos projetos vinculados ao 

Núcleo. Este projeto de Iniciação à Docência centra-se na proposta de produção de 

fascículos nos quais apresentamos a descrição dos materiais didáticos do acervo do 

NUPEC, um breve resumo do conteúdo abordado, sugestões de leituras e uma série 

de sugestões de estratégias didáticas para uso destes materiais. Estes fascículos, 

chamados de Cadernos do NUPEC, bem como os materiais didáticos do acervo, 

encontram-se à disposição para empréstimo aos licenciandos, para uso em suas 

atividades de estágio supervisionado, e também aos professores da rede pública da 

região, de forma que possam auxiliar no processo de ensino dos conteúdos de 

Biologia para os estudantes da educação básica. Até o momento foram produzidos 

três volumes dos Cadernos. O primeiro referente aos modelos didáticos “Bicos e 

Patas de Aves”, que discute a funcionalidade, uso e características evolutivas dos 

bicos e patas de sete aves comuns em nossa fauna e o segundo, referente à 

“Biologia Celular”, envolvendo conteúdos de mitose e meiose. Encontra-se em 

elaboração o terceiro volume referente ao “Jogo dos Vertebrados – Jogo da Velha”, 

que trata das características gerais dos vertebrados, novidades evolutivas, 

adaptações e principais apomorfias dos diferentes grupos de vertebrados. 
 

E-mail: ayres.ana@gmail.com 
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CONHECIMENTO DE EDUCADORES DE BEBÊS DE ZERO A DOIS ANOS SOBRE 

O DESENVOLVIMENTO MOTOR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

KARLA DA COSTA SEABRA 

Estagiário(s):  

Lorena Peixoto de Sa 

Samara Mithya de Souza Santos 

Voluntário(s):  

Juliana dos Santos Meyniel 

Regina Lucia de Jesus Santos 
 

Este trabalho integra a pesquisa “Formação de Educadores e prática pedagógica 

com bebês de zero a dois anos” e parte do pressuposto de que no primeiro ano de 

vida os comportamentos motores são os principais mecanismos que expressam o 

aprendizado. Acredita-se também que os estímulos recebidos através do ambiente 

e das interações sociais serão facilitadores. Deve-se buscar a compreensão das 

práticas realizadas com o bebê provindas de cuidadores diretos e educadores, 

quando a criança estiver na creche-escola. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

investigar o conhecimento de educadores de berçário sobre o desenvolvimento 

motor dos bebês e sua relação com as atividades planejadas. A pesquisa foi 

realizada com 25 educadores que tinham experiência com bebês de zero a dois 

anos, de creches particulares do Estado do Rio de Janeiro, em suas residências ou 

local de trabalho. Foi realizada um entrevista semi-estruturada, composta por 18 

perguntas, gravadas e transcritas. Os participantes também assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Neste recorte foram analisadas apenas as 

perguntas relacionadas as informações gerais dos participantes e as questões 

específicas do desenvolvimento motor e os estímulos/atividades oferecidos. Os 

conteúdos das falas foram analisados qualitativamente por temas. Os resultados 

apontam que mesmo com uma formação acadêmica considerada adequada, há uma 

defasagem quanto ao conhecimentos precisos sobre o desenvolvimento motor 

dessa faixa etária. Espera-se a partir dos resultados desta pesquisa que seja 

viabilizado um planejamento que contemple as etapas do desenvolvimento motor 

nas disciplinas dos cursos de formação e aperfeiçoamento de professores, 

contribuindo para a formação de um profissional mais próximo das necessidades do 

cotidiano, articulando os saberes e a teoria à prática profissional. 
 

E-mail: seabrakc@uol.com.br 
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CONSTRUINDO A PAZ SOCIAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS EM 

AMBIENTE NÃO ESCOLAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS FERRAZ 

Estagiário(s):  

Sabrina da Silva Pazzini 

Voluntário(s):  

Tamires Mendonça Passos 
 

O contexto cultural urbano é permeado pela escrita, portanto, a aquisição da 

capacidade leitora é condição para o êxito no exercício da cidadania formal. Ler e 

escrever são atividades sociais imprescindíveis no processo de socialização e de 

inclusão dos sujeitos nas sociedades modernas. A leitura, a escrita e o cálculo são 

ferramentas fundamentais no processo de emancipação daqueles que se encontram 

à margem dos bens sociais, ocupando posição de subalternidade nos processos 

sociocultural e produtivo. Neste sentido, o projeto de Iniciação à Docência em 

questão tem entre os seus objetivos o de contribuir para a formação de 

profissionais de educação interessados na educação das classes populares e seus 

processos de inclusão social, promovendo o exercício da prática docente no âmbito 

da educação comunitária, não formal, atuando no planejamento, na elaboração e 

na realização de atividades de reforço escolar, através de oficinas de estudo 

voltadas para a leitura, a escrita, a matemática e experimentos científicos com 

estudantes do ensino fundamental de escolas públicas, que residam nas favelas 

Jacarezinho e Nelson Mandela (Zona Norte da cidade do Rio) e no Morro do Estado 

(Centro de Niterói). Originalmente, o projeto está voltado para o atendimento de 

crianças e de adolescentes destas localidades, oferecendo oportunidades 

diversificadas de estudo, com o objetivo de alfabetizar e formar sujeitos leitores e 

escritores, investindo no sucesso escolar desses sujeitos, buscando assim 

minimizar, via educação, o processo de exclusão em áreas urbanas escassas de 

direitos de cidadania e em condição de vulnerabilidade social. O projeto atua 

realizando atividades educativas diferenciadas, com grupos multisseriados, a partir 

de ações socioeducativas em ambiente não escolar, como oficinas de experimentos 

científicos, rodas de leitura, jogos e desafios matemáticos, frequência à bibliotecas 

públicas, atividades socioambientais, expedições para estudo dos patrimônios 

histórico, geográfico e artístico local e outras, que estimulem o exercício da leitura 

e da escrita com sentido, o desenvolvimento do raciocínio lógico e o acesso aos 

bens culturais do espaço social da cidade considerado formal. 
 

E-mail: mcoliveirareis@gmail.com 
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CULTURAS E HISTÓRIAS DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL: SUBSÍDIOS 

PARA PROFESSORES NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 11.645/2008 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Gabriela Nunes Fernandes 

Rogério Lourenço de Lima 

Voluntário(s):  

Teresa Cristina Santos Balbino 
 

No Brasil existem 305 povos originários e cerca de 900 mil pessoas que se 

declaram indígenas (Censo IBGE 2010). Contrariando o senso comum, apenas um 

terço dessa população vive em aldeias, nos territórios indígenas. Atualmente, a 

maior parte da população indígena está fora das aldeias, vivendo em pequenas ou 

grandes cidades brasileiras. No Rio de Janeiro quase 16 mil pessoas se auto-

declararam indígenas, cerca de duas mil pessoas vivem em aldeias na região de 

Angra dos Reis, Paraty e Maricá (povo Guarani) e os demais estão em diferentes 

cidades de nosso estado, frequentando escolas, vivendo em áreas periféricas e 

lutando para o reconhecimento de direitos em espaços urbanos. Apesar disso, as 

atividades e os conteúdos que dizem respeito aos povos indígenas trabalhados nas 

escolas brasileiras não são apenas muito limitados e restritos às efemérides 

escolares, mas também reproduzem ideias ultrapassadas. Este projeto de iniciação 

a docência tem sido desenvolvido no âmbito das atividades do Núcleo de Educação 

Continuada, uma das mais estruturadas, produtivas, relevantes e respeitadas 

atividades acadêmicas da FEBF. Visa contribuir na formação continuada de 

professores/as das redes pública e privada, assim como aos estudantes bolsistas, 

maior compreensão sobre a relação entre povos indígenas e a sociedade nacional, 

possibilitando subsídios para a inclusão crítica e qualificada das histórias e culturas 

dos povos indígenas brasileiros na educação básica, conforme Lei 11.645/2008. Ao 

longo desse ano foram executadas diferentes ações de formação continuada de 

professores, a saber: Curso História e Culturas dos Povos Indígenas no Brasil 

(parceria com o MEC-SECADI e Secretaria Estadual de Edcuação do Rio de Janeiro, 

atendendo a 100 professores da rede pública); Projeto "Ciências, Tecnologias, Arte 

e Culturas indígenas no Brasil" (parceria com a CAPES, eventos de formação 

continuada de professores sobre a temática indígena); Mostra de Cinema Direitos 

Humanos, Diferenças e Desigualdades (realizado em auditório de escolas, com 

exibição de filmes idealizados por cineastas indígenas seguido de debate), 

PRodução de materiais didáticos: professores Guarani de Maricá (parceria com a 

Secretaria Municipal de Maricá para a formação continuada de professores 

indígenas e auxílio na produção de material didático para essa população), entre 

outras atividades que contribuem para o fortalecimento desse debate na formação 

do professor e dos estudantes envolvidos no projeto. 
 

E-mail: kellyrussobr@gmail.com 
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CAMPO MULTIPLICATIVO: UM DIAGNÓSTICO COM ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 

Estagiário(s):  

Ana Paula Silva dos Santos 

Jerlan Manaia de Araujo 
 

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os conhecimentos dos alunos que 

cursam o Ensino Fundamental na rede pública de Duque de Caxias sobre problemas 

do campo conceitual multiplicativo. Para isso, aplicamos um teste composto por 14 

situações problema em turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de duas 

escolas municipais do referido município. Todo o estudo e análise de resultados 

ocorrem às quintas-feiras nas reuniões do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Aprendizagem em Educação Matemática (GEPAEM). O campo multiplicativo é 

definido por Gerard Vergnaud na Teoria dos Campos Conceituais. Segundo esta 

teoria, um conceito não pode ser ensinado isoladamente. Ele é composto pela 

tríade invariantes operatórios, representações e situações, se associa a muitos 

outros e está presente numa gama de situações distintas que lhe conferem 

significado. No caso do campo multiplicativo, ele engloba as situações que 

envolvem multiplicação, divisão ou qualquer combinação destas operações, a ideia 

de proporcionalidade, chegando até as funções lineares. A compreensão deste 

campo é fundamental para os estudantes. Além das situações cotidianas, trata-se 

de um campo importante para a construção de outros conceitos matemáticos 

(como equações, sequências e séries, frações etc.) e até mesmo, de outros ramos 

da ciência (como o Cálculo Estequiométrico na Química, a Lei de Ohm de Física ou a 

Genética na Biologia). Em linhas gerais, verificamos que o desempenho dos alunos 

melhora sensivelmente ao longo do Ensino Fundamental, entretanto há classes de 

situações com baixíssimo desempenho em todos os anos. 
 

E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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CULTURA, CONSUMO E CIDADANIA: POLÍTICAS FORMATIVAS NO ÂMBITO 

DA MÍDIA-EDUCAÇÃO. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RITA DE CASSIA SOUZA LEAL 

Supervisor(es) Participante(s):  

Monique Mendes Franco 

Estagiário(s):  

Allan Demier de Faria Mendonça 
 

A pesquisa, Cultura, Consumo e Cidadania: Políticas formativas no âmbito da 

mídia-educação, investiga de que modo os jovens estudantes dos cursos de 

Licenciatura da FFP/UERJ de São Gonçalo, professores e futuros professores, se 

apropriam e constroem suas práticas e representações, a partir do acesso e do 

consumo dos produtos culturais e midiáticos. Numa perspectiva teórica e conceitual 

que busca articular os estudos culturais, a mídia-educação e as representações 

engendradas pelos jovens em seus agenciamentos cotidianos e, tomando como 

base os dados obtidos por meio da aplicação de 120 questionários junto aos alunos, 

das turmas inicias e finais dos seis cursos de Licenciaturas da Universidade, 

conseguimos apurar o que eles mais e/ou menos consomem, percebendo a forte 

influência da televisão e da internet na sua formação, assim como a carência de 

outros espaços formativos, culturais e de experimentação artística. Com isso, o 

Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso, espaço de resistência e de experimentação 

ao qual a pesquisa se vincula, propõe alternativas de vivências, de desconstrução e 

de produção midiática e artística, com o objetivo de ampliar o repertório cultural 

dos alunos e incentivar a construção de uma postura crítica diante dos produtos 

midiáticos. Um exemplo a ser citado é a atividade Ocupa Rota Cine, proposta de 

ocupação do espaço subutilizado da universidade, que tem como objetivo formativo 

exibir periodicamente documentários, curtas e filmes com o intuito de 

problematizar e propiciar reflexões sobre temas da atualidade. Também 

destacamos as oficinas de edição de áudio e de vídeo, que proporcionam aos 

participantes aparatos teóricos e práticos para a produção do seu próprio produto 

audiovisual; o projeto literário “Papo 10”, que visa articular literatura, educação e 

HIP HOP, e ainda o Educasons, a primeira mostra de Música Popular Brasileira que 

abre aos estudantes espaço para musicas autorais e musicas que resgatam a 

cultura brasileira, com projeções de artistas da nossa musica popular. Todas essas 

atividades apontam pistas que sinalizam para a importância do trabalho com as 

mídias e as artes no âmbito da formação de professores, para a importância da 

valorização da cultura como espaço de conhecimento e reconhecimento do sujeito, 

além de possibilitar o contato com outras praticas educacionais que escapa ao 

modelo tradicional de educação, posto que compreende a formação em seu sentido 

mais amplo. 
 

E-mail: ritaleal@uol.com.br 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PAULO ROBERTO RAPOSO ALENTEJANO 

Estagiário(s):  

Daiane Gonçalves 

Voluntário(s):  

Marina Micas Macieira 

Tiago Crespo Paula 
 

O projeto de Iniciação à Docência “Educação do Campo” é um dos eixos de atuação 

do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Geografia Agrária (GeoAgrária), 

coordenado pelo professor Paulo Alentejano. Fundado em 2003 com o objetivo de 

estudar a realidade agrária do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, é composto por 

outros subprojetos que se complementam, a fim de entender a complexidade do 

espaço agrário brasileiro. A Educação do Campo é fruto de reivindicações dos 

movimentos sociais do campo, sendo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra o principal articulador e pioneiro nas práticas educacionais no campo e na 

formação docente nas áreas de ocupação e assentamentos. Umas das áreas de 

atuação do projeto em 2015 é a Escola do Campo Municipalizada Maria das Dores 

Antunes, localizada no Bairro Pico, no município de Itaboraí, onde vem ocorrendo 

atividades formativas sobre Educação do Campo com o corpo funcional da escola e 

da Secretaria de Educação do Município, buscando auxiliar o aprimoramento das 

práticas pedagógicas e políticas, destas instituições, que não foram instruídas pelo 

MEC sobre o que constitui a Educação do Campo, esvaziando a prática desta 

política pública. A outra área de atuação do projeto é a Comunidade Quilombola de 

Santana, localizada em Quatis, município da Mesorregião do Médio Vale do Paraíba 

Fluminense. O projeto atua nas questões da comunidade e na Escola Quilombola de 

Santana, a qual desde 2013 passou a ser considerada Escola do Campo. Desde 

então os professores foram orientados na perspectiva de Educação do Campo. 

Neste ano de 2015, estamos buscando a implantação da EJA na Escola Quilombola 

de Santana. Desta forma, o projeto propicia a vivência nos ambientes escolares e 

enfrentamento das vicissitudes das políticas públicas, elementos fundamentais para 

a formação dos professores-pesquisadores. 
 

E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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ENSINO EM CONTEXTOS ESPECIAIS: NÍVEL 2 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO 

Estagiário(s):  

Daniel Vieira da Silveira 

Voluntário(s):  

Karyna Miranda Santos 
 

A formação profissional do licenciando é composta por um vasto leque de 

atividades que se orientam pela crença na construção de um profissional reflexivo e 

que tenha consciência da função social de suas futuras ações pedagógicas. Uma 

das formas de se propiciar o engajamento neste processo de reflexão é aproximar o 

discente da realidade da regência de turmas em contextos especiais, como por 

exemplo, no contexto de práticas de ensino comunitárias que se aproximam das 

práticas do ensino fundamental e médio. Essa vivência não é alcançada nas 

oportunidades (estágios e disciplinas de práticas pedagógicas) oferecidas pela 

licenciatura, visto que elas apenas inserem o licenciando no contexto educacional e 

não possibilitam a vivência da regência, o que se aponta para a relevância de se 

construir alternativas pragmáticas para uma formação do professor. A oportunidade 

da experiência no ambiente pragmático da regência atrelada a um criterioso 

processo de treinamento possibilita um desenvolvimento profissional ímpar, pois 

impele o licenciando num processo de reflexão sobre sua própria prática, 

propiciando a construção de uma postura crítica em relação ao seu desempenho e 

desenvolvimento como professor. Promover esta oportunidade é a proposta deste 

projeto que está vinculado ao Núcleo de Desenvolvimento Linguístico (NDL) na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, oferecendo a oportunidade da 

regência de turmas em contextos especiais, mais especificamente na regência de 

cursos comunitários em seus níveis iniciais de ensino de línguas (nível 2 do Projeto 

Núcleo de Desenvolvimento Linguístico) na região de São Gonçalo. 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
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EPISTEMOLOGIA E ONTOLOGIAS DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIANO XIMENES ARAGAO 

Estagiário(s):  

Jessilyn Gomes da Silva 

Voluntário(s):  

Jessica Bilitario de Medeiros 

Pablo Duarte Ferreira 
 

O projeto “Epistemologia e Ontologia do professor de Geografia” busca investigar o 

que é ser um professor de Geografia nas regiões periféricas, com enfoque na 

Baixada Fluminense, percebendo de que forma esse profissional pode servir para a 

formação política dos educandos e na influência dos mesmos na escolha do curso 

de Licenciatura em Geografia, partindo da ideia do professor que reflete sobre a 

transformação da realidade, tendo como requisto as noções chaves de professor-

pesquisador e professor-reflexivo, aqueles que refletem sobre e na sua prática. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores da Rede Estadual 

do Estado do Rio de janeiro, que atuam nos municípios de São João de Meriti e 

Duque de Caxias, buscando entender, através das afirmações desses professores, o 

que é ser um professor de Geografia, tendo em vista sua prática em sala de aula, 

tal como os elementos teóricos metodológicos que estão presentes em sua prática 

docente e como as aulas de Geografia têm relevância social. Em seguida, a partir 

de cotejamentos com distintas leituras relacionadas ao Ensino de Geografia e a 

crítica aos conteúdos, como também a influência do professor como transformador 

e na escolha do futuro ofício do aluno, foram entrevistados alunos recém-ingressos 

de Geografia, mais especificamente alunos de Licenciatura da Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense (FEBF) e da Faculdade de Formação de 

Professores (FFP). Após o tratamento das falas dos respectivos professores e 

estudantes entrevistados, foram arrolados resultados preliminares: professor como 

influência na escolha de ofício dos alunos, poucas clareza nas críticas aos conteúdos 

de Geografia e como o currículo mínimo pode transformar um professor em um 

burocrata, além disso, percebemos como a participação de movimentos estudantis 

influenciam na formação do ser professor, como também as leituras acumuladas na 

universidade para que tipo de professor o estudante na Licenciatura em Geografia 

será; e, por fim, a correspondência entre a Geografia e a vida cotidiana, tendo em 

mente que a Geografia, em alguns momentos, se confunde com a própria prática 

social. 
 

E-mail: lucianoximenes@yahoo.com.br 
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EDUCAÇÃO POÉTICA E FILOSOFIA. UMA REUNIÃO DESDE AS ORIGENS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANTONIO JOSE JARDIM E CASTRO 

Estagiário(s):  

ROBERTA ALVES BELLO 

Ruth Pinto Borges de Freitas Oliveira 
 

O projeto que se intitula "Educação poética e filosofia. Uma reunião desde as 

origens", além de disponibilizar material que sirva de fundamento às áreas 

compreendidas pelas disciplinas ligadas ao DESF-EDU / UERJ, trará 

necessariamente contribuições, de modo interdisciplinar, para áreas afins como 

Filosofia da Educação, Filosofia e áreas de criação como as Artes Plásticas, Visuais, 

Musicais entre outras. Este trabalho pretende promover o resgate de uma dimensão 

originária com a criação artística, bem como, mais especificamente, entre a poética 

a criação e a filosofia, em que fique demonstrado o relacionamento intrínseco entre 

essas possibilidades de constituição de saber. Tanto o que hoje entendemos por 

literatura, quanto o que entendemos como poesia e a própria filosofia, de certo 

modo, têm seu ponto de partida relacionado à atividade do músico, do aedo, do 

cantor, nas primevas culturas marcadas pela oralidade, isto é nas cultura marcadas 

pelo fazer, pela poiesis, enfim pela dimensão poética, este relacionamento desde 

muito cedo foi escamoteado por uma modalidade de pensamento que instituiu o 

saber em bases outras, isto é pela dimensões derivadas do matema. Para nós, 

talvez possa parecer estranho que o saber do poeta, fosse considerado como ponto 

culminante do saber a ponto de se transformar de um saber específico em um 

saber genérico, no entanto essa estranheza é proveniente do modo como nos foi 

encaminhada a questão, ou as questões relacionadas ao saber ou aos saberes. Não 

podemos nos esquecer de que somos uma civilização na qual a escrita tem 

desempenhado um papel decisivo. Se fizermos um esforço para compreender os 

mecanismos de conhecimento e, principalmente, de transmissão do conhecimento 

nas culturas ágrafas talvez possamos entender a importância que a poesia e o 

canto tiveram na constituição dessas culturas. Na cultura ocidental não se deu 

diferentemente. Nas articulações com os saberes a memória desempenhou e, de 

certo modo, ainda desempenha um papel decisivo. Nas articulações do memorável, 

a poesia e mesmo a música sempre tiveram um papel importante, e, de alguma 

maneira ainda é assim. 
 

E-mail: antoniojjardim@gmail.com 
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GRUPO DE ESTUDO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria da Conceição de Carvalho Rosa 

Estagiário(s):  

Andréa Félix da Silva Santos 

Helena Luzia Goncalves de Lucas 
 

O Projeto Grupo de Estudos de Leitura e Produção de Textos faz parte do conjunto 

de ações iniciadas pelo “Projeto Ações Docentes de Inclusão”, por sua vez 

concebido com o propósito de assegurar um trabalho pedagógico ajustado às 

necessidades das crianças atendidas pelo Departamento de Ensino Fundamental do 

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (DEF/CAp-UERJ), através da 

vinculação entre os saberes produzidos nos cursos de licenciatura e o fazer 

pedagógico com esse nível de ensino. O Projeto tem o objetivo de ampliar as 

oportunidades dos alunos e alunas dos anos iniciais do Ensino Fundamental que 

apresentam maiores dificuldades na leitura e na produção de textos em língua 

escrita, através de uma intervenção mais sistemática, utilizando a diversidade 

textual em suas diferentes funções sociais. Consideramos que ser competente no 

uso da língua significa saber interagir, por meio de textos, em qualquer situação de 

comunicação, dessa forma, o ensino tem como base fundamental as práticas de 

letramento que as crianças põem em jogo nas diferentes produções escritas na 

escola. O atendimento ao aluno é realizado em dois momentos: em sala de aula, 

com o acompanhamento de um bolsista de iniciação à docência e, num segundo 

momento, em grupo por série, sob a responsabilidade de um professor e de um 

bolsista, que observa e faz intervenções sob a orientação dos professores de turma. 

Os bolsistas, a partir desta ação, discutem e se apropriam de procedimentos de 

ensino necessários à organização de boas situações de aprendizagem e os 

estudantes do Ensino Fundamental experimentam, em suas atividades de 

construção e reconstrução de textos, habilidades de leitoras/es e testam suas 

hipóteses acerca da língua escrita. 
 

E-mail: claudiandrade@globo.com 
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GRUPO DE ESTUDOS PARA JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CRISTINA MARIA ROCHA CLEMENTE RIBEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Glória Maria Paes Brito Miranda 

Estagiário(s):  

Carolina Francisca Oliveira Guimaraes 

Monique Andrade Romeu Silva 
 

Este projeto foi criado pela necessidade de ampliação de oportunidades de uso 

significativo dos conhecimentos matemáticos em situações de vida prática e para a 

formação de capacidades intelectuais fundamentais. Cada criança tem seu ritmo 

próprio, precisamos respeitá-lo, mas não podemos deixar de investir nas grandes 

possibilidades de novas conquistas de cada uma. Com a organização do Grupo de 

Estudos para Jogos e Desafios Matemáticos os estudantes têm a oportunidade de 

ampliar o tempo de participação em atividades planejadas, a partir do diagnóstico 

de suas necessidades. Desse modo, são criadas mais oportunidades de construções 

e reformulações de diferentes estratégias utilizando as resoluções dos desafios 

matemáticos e os jogos, garantindo condições mais reais de desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem. O atual projeto tem por objetivo a implementação de 

um trabalho pedagógico ajustado às necessidades de aprendizagem dos estudantes 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental que apresentam um ritmo diferenciado de 

acompanhamento dos conteúdos do ano de escolaridade que frequentam e 

precisam receber uma intervenção mais sistemática, pontual e intensiva. Para isso, 

se propõe a atuar na formação inicial de estudantes de diferentes licenciaturas, 

cuja participação se dará no encaminhamento dessas atividades, em parceria com 

as professoras das turmas de origem das crianças e das professoras que estão 

acompanhando os grupos de estudo, de forma a tornar a ação pedagógica um 

instrumento de reflexão, em um movimento entre teoria-prática-teoria. 
 

E-mail: clementecris@yahoo.com.br 
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IDADE MOTORA E DESEMPENHO ESCOLAR DE ALUNOS NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSE ANTONIO VIANNA 

Estagiário(s):  

Marcos Vinicius de Souza 
 

Em consequência à diminuição dos espaços para as atividades lúdicas, o 

desenvolvimento motor de crianças não ocorre pari passo com a maturação, o que 

resulta em dificuldades na aprendizagem escolar, mesmo em alunos sem 

diagnóstico de comprometimento neurológico ou estrutural. Assim, este estudo 

teve o propósito comparar a lateralidade e a orientação espacial direita-esquerda 

de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental com o seu desempenho escolar. 

Participaram deste estudo exploratório 34 alunos matriculados no 3° ano do ensino 

fundamental, na faixa etária entre 7 e nove anos (M = 8,44), sendo 17 do sexo 

feminino e 17 do sexo masculino. Foram utilizados para coleta de dados o Harris 

Test que verifica a dominância manual, ocular e podal em atividades cotidianas e o 

teste Piaget-Head para a verificação da orientação espacial direita-esquerda. 

Apesar de o sentido de direcionalidade e a lateralidade se desenvolverem no 

cérebro a partir dos 6 anos de idade, 38,3% dos alunos não apresentaram definição 

de lateralidade. A idade motora média na orientação espacial direita-esquerda dos 

investigados correspondeu a 7,65 anos, abaixo da idade cronológica média dos 

participantes (8,44 anos). 24 sujeitos apresentaram idade motora abaixo da própria 

idade cronológica. A maioria dos indivíduos tem a sua orientação espacial 

comprometida - incapacidade de executar movimentos ordenados e de reconhecer 

a posição relativa de objetos – aspectos que podem aumentar o nível de 

dificuldades dos alunos no processo de alfabetização e letramento que passam a ter 

que lançar mão de outras capacidades para diminuir as dificuldades que possam 

encontrar. Os resultados parciais reforçam as expectativas de que crianças e jovens 

na sociedade atual que desfrutam de facilidades tecnológicas têm prejuízo nas 

noções espaciais (que são construídas por meio dos sentidos, deslocamentos, 

manipulação de objetos, pela vivência de atividades, brincadeiras e jogos que 

possibilitam a exploração e organização do espaço percebido) com 

comprometimento do desenvolvimento motor. O próximo passo da investigação 

será a comparação da idade motora com o desempenho escolar dos sujeitos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento perceptivo-motor, lateralidade, orientação 

espacial, desempenho escolar. 
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IGUAIS OU DIFERENTES? POR QUE MATEMÁTICA NÃO É PARA TOD@S? 
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Essa é a pergunta de fundo do projeto “ENSINO DE MATEMÁTICA NUMA 

PERSPECTIVA INCLUSIVA” que desenvolvemos na AACS -Associação de Assistência 

às Causas Sociais, uma organização não governamental “cujo objetivo principal é 

atender crianças e jovens com deficiência e/ou transtornos e/ou em situação de 

risco e vulnerabilidade social, incluindo jovens das comunidades próximas à 

instituição”, que se localiza no bairro de Vila Isabel. A AACS age como reforço na 

área sociocultural, educacional, psicológica, esportiva e entre outras. As crianças 

são muito interessadas e esforçadas, o que faz nossa ação valer muito à pena, 

além de permitir que todos os entraves e dificuldades sejam superados pela 

dedicação dos mesmos. Com este projeto, nós apresentamos uma alternativa a 

mais de inclusão, principalmente escolar, ao trabalho já desenvolvido pela 

instituição com essas crianças, adolescentes e jovens. A instituição atua oferecendo 

atendimento com profissionais da área de saúde física e mental, como 

fisioterapeutas, fonoaudiólogas, psicólogas, psicomotricistas e também da área 

educacional, como pedagogas. A nossa intervenção parte da constatação de que o 

maior fracasso da educação básica no Brasil se dá na aprendizagem matemática. 

Assim, nossa estratégia de trabalho é o jogo, a ludicidade, o desafio. Em grupos de 

3 a 5 crianças, buscamos proporcionar atividades que oportunizam a reflexão 

matemática e o desenvolvimento de estratégias de raciocínio matemático. Assim, 

questionamos: será que a matemática não é para tod@s? Ou melhor: será que a 

matemática não é de tod@s?! Venha conversar conosco na 15ª Semana de 

Graduação na UERJ Sem Muros. 
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INOVAR É PRECISO: A COLABORAÇÃO DE ALUNOS(AS) PARA 

TRANSFORMAR A ESCOLA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
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Thássio Alfredo Paulo 
 

Este trabalho tem como objetivo traçar novas possibilidades para a criação de um 

projeto inovador onde alunos e alunas possam ser os agentes transformadores da 

escola. Assim, foi dividido em três momentos: o primeiro constitui em uma 

entrevista com professoras de escolas do ensino fundamental sobre suas opiniões 

acerca do que seja inovação pedagógica. A segunda parte é uma pesquisa de 

natureza bibliográfica que dê bases teóricas e práticas para a importância de se 

ouvir as vozes dos alunos em uma pesquisa. A terceira etapa é um plano prático de 

ação dentro de uma escola do Rio de Janeiro como forma de culminância das duas 

fases anteriores. Na primeira fase deste trabalho pôde-se, com base nas falas de 

professoras da Educação Básica e do Ensino Superior que foram entrevistadas, 

constatar que a ideia de inovação está ligada a criação de novos objetos e 

aparatos, mas também na forma de uso de aparatos antigos, ou seja, inovar não é 

somente criar coisas, mas também usar de forma diferente coisas que já existem. 

Isto conduz a pensar que as novas tecnologias não são essencialmente necessárias 

para o processo inovador, chamando atenção para o fato de que as tecnologias 

estão sendo usadas, muitas vezes, para perpetuar antigos padrões de ensino. Este 

processo está diretamente ligado ao processo de ensino/aprendizagem e também à 

produção de novos conhecimentos e tem como pré-requisito apenas “gente 

disposta a mudar”. Analisando a fala das professoras entrevistadas, vemos íntima 

relação do aluno como um grande potencializador do processo inovador, o que vem 

reforçar a segunda etapa deste trabalho, que é a de constatar a importância de 

ouvir as vozes dos alunos. A pesquisa bibliográfica mostra que é importante 

compreender a escola a partir da base do sistema educacional, que são os alunos. 

Estes, por viverem e serem foco de todo um sistema de ensino/aprendizagem, 

sabem com intimidade dos processos, estruturas e objetos que envolvem a 

pedagogia, tornando-os atores críticos de seu papel social. Ouvir seus discursos 

contribui decisivamente para que uma inovação emerja de forma a beneficiar 

aqueles que são alvo do sistema de ensino. Dessa forma é que a terceira etapa 

deste trabalho, que ainda vai acontecer, vai ser estruturada. A partir do que as 

professores disseram acerca da inovação pedagógica, juntamente com os alunos, 

ouvindo-lhes o que têm a dizer, traçar-se-ia um plano de ação dentro da escola, 

buscando beneficiar a maior parte possível. 
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INTERDISCIPLINARIDADE COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS 
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O presente trabalho é um recorte das atividades desenvolvidas no Curso de 

Português para surdos como segunda língua que pertence ao Programa Rompendo 

Barreiras: luta pela inclusão/UERJ. Fazem parte do grupo estudantes adolescentes 

com idade de 11anos a 18 anos oriundos de uma escola pública para surdos e outra 

particular inclusiva com muitos surdos. Alguns praticantes culturais do projeto, 

além da surdez, têm outros comprometimentos físicos, sensoriais e intelectuais. 

Embora seja variando o nível de proficiência em Língua brasileira de Sinais 

(LIBRAS), todos são usuários da LIBRAS, primeira língua (L1) de comunicação e 

expressão do grupo. Em suas escolas de origem, os discentes encontram-se em 

anos de escolaridade diferenciados do ensino fundamental I e II, entretanto, seu 

desempenho em Língua Portuguesa é bem próxima, daí a necessidade em se 

oferecer um curso de Português instrumental como segunda língua (L2) para 

estudantes surdos. No que diz respeito às práticas de leitura e escrita, interferir, 

positivamente, no nível de competência linguística da L2 desse grupo, é o principal 

objetivo do projeto. No primeiro semestre de 2015, lançamos a proposta de uma 

metodologia multidisciplinar desenvolvida do uso em sala de aula do curta 

metragem “Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo”, seguido da 

explicação em LIBRAS do enredo da história, o qual foi encenado pelos próprios 

alunos. Posteriormente, foi apresentado o livro, com o mesmo título, que deu 

origem ao curta. Após a interpretação do texto em LIBRAS, foram feitas diferentes 

atividades escritas coletivas e individuais com o objetivo de incentivar a 

compreensão textual com escritas colaborativa e individual. Dentre outras, fez 

parte das estratégias pedagógicas o uso de leituras imagéticas do filme ressaltando 

os recursos visuais presente nas cenas, sequência lógica da história, criação de 

legenda para as principais cenas do filme. Para motivar o enriquecimento do 

repertório de argumentação e reflexão dos estudantes, uma atenção especial foi 

dada ao aos textos do filme, além de trabalhamos conceitos interdisciplinares de 

ciências e geografia, como a utilização do fenômeno da natureza furacão, 

motivador da trama escolhida para o semestre. Tivemos como resultado alunos 

mais interessados pela leitura e a escrita e com postura de pesquisadores com 

curiosidade científica aguçada. 
 

E-mail: marianagfc@yahoo.com.br 
  



291 

  

 
LEITURA E ESCRITA: COMO UMA “AVENTURA CRIADORA” NO ESPAÇO 

ESCOLAR 
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O pôster objetiva compartilhar experiências vivenciadas no Projeto de Iniciação a 

Docência: “Contando Histórias: fortalecendo laços de identidades culturais”, que é 

um desdobramento da pesquisa “Alfabetização, Memória e Formação de 

Professores”. Tendo como objetivos centrais contribuir para o fortalecimento de 

novas práticas de leitura e escrita na escola, a pesquisa tem como referência a 

concepção freiriana que articula leitura da palavra à leitura de mundo, em busca de 

contribuir para que as crianças ampliem a compreensão sobre o contexto sócio-

histórico no qual estão inseridas. O projeto se desenvolve na Escola Municipal 

Doutor Armando Leão Ferreira, localizada no entorno da Faculdade de Formação de 

Professores. Ao chegarmos na escola, fomos apresentadas ao projeto “Magia de 

Ler”, fornecido pela SME de São Gonçalo. Procurando dialogar com o projeto, 

selecionamos dentro do acervo, alguns livros para o desenvolvimento do trabalho. 

Nos inspirávamos na proposta de Paulo Freire para quem a prática docente deve 

ser uma aventura criadora, tanto para as professoras, quanto para os/as alunos/as. 

Optamos no desenvolvimento do projeto pela realização de oficinas de contação de 

história. Fomos percebendo que o projeto despertou nas crianças um maior 

interesse pela leitura. Percebemos como as histórias por nós narradas poderiam 

contribuir para o (re)conhecimento e a valorização do contexto sócio-cultural das 

crianças. A partir do projeto de iniciação à docência, a pesquisa favorece a inserção 

do graduando no cotidiano escolar, fomentando novas experiências que respondam 

aos desafios do cotidiano escolar e produzam alternativas para apropriação da 

leitura e da escrita por um sujeito crítico e atuante. A ação na escola nos permitiu 

repensar a prática pedagógica. Percebemos, a partir de uma escuta cuidadosa, que 

os alunos apresentam um rico conhecimento de mundo, que pode e deve ser 

valorizado. Discernimos que por meio da comunicação com as crianças e o trabalho 

da leitura podemos fomentar o conhecimento e a transformação do mundo. 
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LINGUAGENS E EXPERIÊNCIA COMO PROCESSOS FORMATIVOS NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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O alargamento de horizontes da produção do conhecimento nas ciências sociais e 

humanas tem provocado deslocamentos sobre a linguagem, tanto como fonte 

quanto forma de comunicação de pesquisas. No campo da Educação de Jovens e 

Adultos, a esfera da linguagem verbal tem sido predominante como fonte de 

pesquisa, sobretudo no que diz respeito à dualidade entre oralidade e escrita que 

tensiona processos e aprendizagens na alfabetização e ensino da língua. É objetivo 

da pesquisa analisar possibilidades recíprocas entre linguagem verbal e linguagem 

imagética mobilizadas pelas experiências de professores e estudantes jovens e 

adultos na produção de sentidos em seus processos formativos em que a sala de 

aula constitui um contexto particular e privilegiado.Para atender ao objetivo 

proposto, fundamentamos a pesquisa em referências teórico-epistemológicas de E. 

P. Thompson (2002), e Mikhail Bakhtin (1992; 2000), com os quais analisamos a 

linguagem verbal, em sua forma escrita, criada por jovens e adultos do contexto da 

pesquisa informado, na perspectiva de que possam ser superadas as dicotomias 

entre oralidade e escrita na alfabetização de jovens e adultos. No sentido de 

enfatizar a reciprocicidade entre linguagens e experiências, também trazemos as 

contribuições do uso de linguagens imagéticas, seja a fotografia e a linguagem 

fílmica na temática da educação de jovens e adultos introduzidas, pioneiramente no 

Brasil, pela matriz político-pedagógica de Paulo Freire, nos projetos de 

alfabetização e educação popular nos primeiros anos da década de 1960. Com base 

em atividades realizadas junto a estudantes jovens e adultos em escola pública de 

periferia urbana, interrogamos possibilidades recíprocas entre linguagem verbal e 

linguagem imagética mobilizadas pelas experiências de jovens e adultos na 

produção de sentidos e aprendizagens em contexto escolar. Alcançamos, assim, os 

seguintes resultados: A formação continuada de professores, a partir de um 

trabalho de formação compartilhada junto à Faculdade de Formação de Professores 

(FFP/UERJ), tendo o Colégio Municipal Pres. Castello Branco, o espaço dialético de 

formação e pesquisa dos professores; a consolidação de um grupo de pesquisa em 

EJA sobre processos formativos continuados dos professores participantes do 

projeto a partir de intercâmbio entre professores da escola pública envolvida no 

projeto e a FFP/UERJ; a produção de materiais de apoio pedagógico para as 

atividades de docência da equipe de professores 
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MOTIVAÇÃO DE JOVENS ESCOLARES PRATICANTES DE DANÇA. 
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A teoria da orientação de vida por objetivos, o sujeito esforça-se para demonstrar 

alta habilidade ou competência e evitar a demonstração de baixa habilidade. A 

teoria aborda os antecedentes e as consequências sociais, psicológicas e 

comportamentais de duas orientações independentes chamadas ego e tarefa, que 

são definidas conforme a percepção subjetiva de sucesso e de fracasso na 

atividade. Um dos recursos pedagógicos utilizados na formação em dança é a 

participação em festivais. Estes concursos são considerados fundamentais para a 

introdução do bailarino no palco, para o seu amadurecimento e ambientação em 

cena o que pode contribuir para que o mesmo se sinta à vontade diante do público 

e dos holofotes (MARTINS, 2011). Os efeitos da competição nos participantes, já 

discutidas no meio esportivo em seus prós e contras, têm sido percebidos tanto 

pelo impacto positivo (GAYA, 2009; STIGGER, 2009; VIANNA; LOVISOLO, 2010) 

quanto no negativo (BRACHT, 1986; 2009; TAFAREL, 2009; VAZ, 2009). Os 

professores de dança estimulam a participação dos alunos em festivais, mas 

reconhecem as frustrações decorrentes da derrota que podem ter consequencias 

em outros ambientes sociais – entre eles a escola. No entanto a perspectiva de 

profissionalização na dança é o motor da participação. “Concursos... 

indiscutivelmente são um mal necessário, deles é que são revelados talentos e o 

artístico se renova”. (MARTINS, 2011). A ênfase colocada na vitória a qualquer 

custo e na adoção de uma orientação ego em lugar da orientação tarefa pode levar 

a formação de sujeitos com atitudes e comportamentos egocêntricos e que 

desistam frente a qualquer obstáculo. O ideal para a formação de bailarinos, seriam 

sujeitos influenciados pela orientação tarefa, para que pudessem aceitar melhor 

frustrações que possam acontecer ao longo de sua formação, sendo o meio da 

dança competitivo por natureza. Este projeto propõe verificar a orientação 

motivacional de jovens escolares praticantes de ballet clássico matriculados em 

escolas de dança no município do Rio de Janeiro. Responderam ao TEOSQ (Task 

and Ego Orientation in Sport Questionnaire - questionário com 13 questões que 

mede as orientações por objetivos no esporte, em duas sub-escalas ortogonais - 

ego e tarefa - 70 alunos de ambos os sexos praticantes de ballet clássico que 

participaram de festivais de dança. Os resultados parciais desta investigação 

indicam a confirmação da tendência brasileira de orientação pela tarefa. 
 

E-mail: javianna@hotmail.com 
  



294 

  

 
NARRATIVAS AUDIOVISUAIS, REDES EDUCATIVAS E DIFERENÇA NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORE(A)S DO CURSO DE PEDAGOGIA/UERJ 
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Este projeto de pesquisa buscou investigar, a partir do estudo de múltiplas 

narrativas audiovisuais e das maneiras pelas quais professores e estudantes se 

apropriam delas ou as produzem, as relações entre os diversos modos de imaginar 

e significar o mundo que eles experimentam, as praticas/políticas curriculares que 

instituem e os posicionamentos éticos e estéticos que assumem. Nos focamos nas 

micropolíticas cotidianas que instituem outras significações, outros processos de 

subjetivação e outros modos de existência. Nosso interesse esteve, especialmente, 

na relação educação, imaginação, experiência e diferença. Com Omar Rincon, 

partimos da premissa que as culturas audiovisuais juntam experiências e narrativas 

que produzem estilos de habitar sem chegar a conformar identidades plenas, 

constituindo assim laboratórios experimentais da sensibilidade e do pensamento. 

Com os pesquisadores que conformam a tendência em pesquisa nos/dos/com os 

cotidianos, compartilhamos que a pesquisa é também espaço-tempo de intervenção 

e de ampliação das possibilidades para a ação e para o conhecimento. Assim, 

entendemos que nossas analises precisam considerar, além da compreensão das 

praticas já realizadas no entrecruzamento das redes de ações e significações, o 

devir-imagético impulsionado com a pesquisa, ou seja, o vir a ser, o processo de 

subjetivação individual/coletivo em andamento a partir do momento que cada um e 

todos os envolvidos se põem a ficcionar sobre o mundo, sobre si e o outro e sobre 

as práticas educativas, inventado outros possíveis. Para este dialogo, contamos 

com a contribuição teórica, dentre outros, de Hommi Bhabha, Michel de Certeau e 

Nilda Alves. Minha atividade como bolsista neste projeto, que reúne ensino e 

pesquisa, consiste, principalmente, na gravação e na análise, com o grupo de 

pesquisa, das atividades desenvolvidas em sala de aula, as quais buscam 

compreender as relações entre os usos de audiovisuais e as redes de 

conhecimentos e significações das futuras professoras. Além das atividades 

práticas, participo semanalmente dos encontros com o grupo de pesquisa, nos 

quais debatemos textos e desenvolvemos referencial teórico-metodológico 

referente ao tema. 
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NDL NÍVEL 3 
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A formação profissional do licenciando é composta por um vasto leque de 

atividades que se orientam pela crença na construção de um profissional reflexivo e 

que tenha consciência da função social de suas futuras ações pedagógicas. Uma 

das formas de se propiciar o engajamento neste processo de reflexão é aproximar o 

discente da realidade da regência de turmas em contextos especiais, como por 

exemplo, no contexto de práticas de ensino comunitárias que se aproximam das 

práticas do ensino fundamental e médio. Essa vivência não é alcançada nas 

oportunidades (estágios e disciplinas de práticas pedagógicas) oferecidas pela 

licenciatura, visto que elas apenas inserem o licenciando no contexto educacional e 

não possibilitam a vivência da regência, o que se aponta para a relevância de se 

construir alternativas pragmáticas para uma formação do professor. A oportunidade 

da experiência no ambiente pragmático da regência atrelada a um criterioso 

processo de treinamento possibilita um desenvolvimento profissional ímpar, pois 

impele o licenciando num processo de reflexão sobre sua própria prática, 

propiciando a construção de uma postura crítica em relação ao seu desempenho e 

desenvolvimento como professor. Promover esta oportunidade é a proposta deste 

projeto que está vinculado ao Núcleo de Desenvolvimento Linguístico (NDL) na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, oferecendo a oportunidade da 

regência de turmas em contextos especiais, mais especificamente na regência de 

cursos comunitários em seus níveis iniciais de ensino de línguas (nível 3 do Projeto 

Núcleo de Desenvolvimento Linguístico) na região de São Gonçalo. 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
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NOVAS METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA AGRÁRIA NO RIO 

DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PAULO ROBERTO RAPOSO ALENTEJANO 

Estagiário(s):  

Tiago Crespo Paula 

Voluntário(s):  

Marina Micas Macieira 
 

O projeto Novas Metodologias para Ensino de Geografia Agrária no estado do Rio de 

Janeiro faz parte do conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito do Grupo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão em Geografia Agrária (GeoAgrária) da Faculdade de 

Formação de Professores (UERJ – FFP). O projeto busca propor metodologias que 

auxiliem e potencializem o processo de ensino-aprendizagem de uma temática tão 

complexa como as relações existentes no espaço agrário brasileiro. Uma das linhas 

de atuação do projeto Novas Metodologias ao longo deste ano foi o 

desenvolvimento de oficinas com alunos de escolas da rede pública do município de 

São Gonçalo, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com foco na 

relação campo-cidade no município. Outra linha de atuação do projeto consiste em 

trabalhar junto à Escola Municipalizada Maria das Dores Antunes situada na área 

rural do município de Itaboraí, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, 

onde foram realizadas atividades centradas na construção dos conceitos de lugar e 

paisagem, junto aos alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental. Este trabalho 

foi desenvolvido em parceria com a linha de pesquisa em Educação do Campo, que 

também compõe o grupo GeoAgrária. Recentemente foi realizada uma oficina com 

alguns professores da rede municipal de Itaboraí que atuam em escolas em áreas 

rurais, com a finalidade de debater os sentidos e a realidade da Educação do 

Campo. Portanto o projeto Novas Metodologias para o Ensino de Geografia Agrária 

no Rio de Janeiro tem buscado dialogar e de alguma forma contribuir no processo 

de propor formação dos estudantes da Geografia da FFP, inserindo-os no desafio 

cotidiano da escola pública e ao mesmo tempo contribuindo para aproximar a 

universidade da escola. 
 

E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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O ENSINO DO BRAILE NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Marcos Antonio de Souza Viana 

Valeria de Oliveira Silva 

Estagiário(s):  

Andressa Ferreira Gomes 

Voluntário(s):  

Andre Fillipe de Freitas Fernandes 

Deise Maria da Silva Gomes Thomé 
 

O processo de inclusão educacional de estudantes com deficiência baseia-se, 

inclusive, nos preceitos do art. VII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

“Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção”. A política 

nacional de educação especial com uma perspectiva inclusiva, nas últimas décadas, 

vem motivando pesquisas e práticas didático-pedagógicas direcionadas a 

estudantes com deficiências. O Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão 

(PRB-UERJ), desde a sua fundação, em 1988, busca garantir o acesso e 

permanência de graduandos com deficiência na universidade, assim como a 

conclusão de seus cursos; também é uma das preocupações do PRB-UERJ a 

formação inicial e continuada de professores do ensino básico. O curso de “Leitura e 

Escrita em Braille e Outros Recursos Pedagógicos para Alunos com Deficiência 

Visual Total: cegos ou com baixa visão” é uma das atividades planejada para 

formação de professores. Sob a coordenação da pedagoga do PRB-UERJ, em local 

próprio, equipado com multimídia, regletes, punções, papel especial, as aulas de 

Braille são ministradas por um professor voluntário com deficiência visual total. Em 

geral, semestralmente, o início das aulas coincide com o início do semestre letivo 

da UERJ. Diante da demanda em questão, a necessidade de formação de recursos 

humanos para garantir os recursos específicos para estudantes com deficiência 

visual, esse trabalho tem como objetivo apresentar resultados referentes à 

formação de professores capazes de atuar na educação inclusiva. Com o curso de 

leitura e escrita em Braille, o PRB-UERJ contribui para a formação de professores 

que atuam e atuarão em todo Estado do Rio de Janeiro; esses professores podem, 

inclusive, fazer uso de sua certificação para comprovar título em concursos públicos 

na área da educação. No primeiro semestre de 2015, vinte e cinco cursistas foram 

considerados aptos para atuar em sala de recursos multifuncionais, salas de aula 

regulares e demais atividades que demandem a mediação do conhecimento e 

avaliação de estudantes brailistas. Esses professores estão preparados o ensino do 

Braille, produção de materiais didáticos em Braille e leitura de textos escritos por 

seus alunos com deficiência visual. 
 

E-mail: catiawalter@gmail.com 
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O LIVRO DIDÁTICO: VILÃO OU HERÓI NA MEDIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

GEOGRÁFICO. 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CLAUDIA RAMOS SACRAMENTO 

Estagiário(s):  

Dayanna Farias de Mello 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar como os professores de geografia que 

atuam nas escolas da rede pública do município de São Gonçalo utilizam o Livro 

Didático em suas aulas, e se os mesmos tem consciência do papel fundamental que 

exercem como mediador do conhecimento geográfico. Esta atividade é parte da 

pesquisa intitulada “Didática e Mediação dos Professores de Geografia em São 

Gonçalo” da UERJ-FFP. A vida docente, geralmente começa com os estágios 

obrigatórios ou com pesquisas, sendo uma das grandes preocupações dos 

acadêmicos buscar as práticas de ensino. Para isso, conta-se com a experiência 

daquele professor observado nas aulas de estágio, ou então, no período da 

pesquisa. Verifica-se que no cotidiano escolar as aulas de geografia, em sua 

maioria, são desarticuladas a prática social do aluno, voltadas quase que 

exclusivamente para o uso do livro didático. Sendo assim, fica nítido o desafio que 

a docência apresenta tanto para professores iniciantes, quanto para professores 

experientes, que no caso da disciplina, torna-se mais agravante ainda, pois quando 

o professor não reflete sobre o ato de ensinar, sobre o seu papel de mediador entre 

ensino e aprendizagem, a geografia descritiva e fragmentada continua a ser 

reproduzida nas salas de aulas. A partir de pesquisas realizadas em quatro escolas, 

constata-se ao observar oito professores, que em sua maioria, mesmo sendo boa 

parte deles experientes, o livro didático é quem determina o progresso da aula. 

Nesse sentido, surgiu a necessidade de buscar compreender o porquê esses 

professores se apoiam cada vez mais na didática sugerida pelo livro, descolada da 

realidade social do aluno, ao invés de refletir sobre o ato de ensinar, e assim, criar 

maneiras que estimule a apropriação do conhecimento permitindo um ensino 

espontâneo e não conduzido, ou seja, trata-se de instigar os mediadores a 

apropriar-se dos instrumentos teóricos para solucionar problemas do cotidiano e 

interpretar a realidade. A partir dessa perspectiva, a fundamentação metodológica 

foi organizada por meio de observação das aulas, questionários e coleta de dados 

sobre a infraestrutura do colégio, bem como, por meio de discussões teóricas 

direcionadas ao ensino de Geografia. A conclusão preliminar é que os professores 

de geografia observados, dentro das suas possibilidades de trabalho, não 

conseguem se desvincular do livro didático, continuando a reproduzir uma 

geografia desarticulada da realidade do aluno. 
 

E-mail: anaclaudia.sacramento@hotmail.com 
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O MEIO AMBIENTE COMO ELEMENTO INTEGRADOR PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JORGE ALBERTO SABOYA PEREIRA 

Estagiário(s):  

Bruno Mattassoli Braga 
 

O projeto está inserido na linha de pesquisa " química e sociedade" em que se 

busca relacionar o ensino de química com o cotidiano do aluno. O objetivo do 

projeto consiste em trabalhar os conteúdos tradicionais, ressaltando a importância 

deles na preservação do meio ambiente. O projeto busca uma alternativa para o 

ensino passivo de química, onde o professor é o principal protagonista, e dar 

importância a bagagem cultural que o aluno tem juntamente com uma visão crítica 

do conteúdo. O questionamento da sociedade de consumo e do desenvolvimento 

sustentável formam o fio condutor do projeto, que utiliza práticas de laboratório e 

demais metodologias para mostrar a importância do ensino de química na educação 

básica. Os alunos do 3ª série do CAP UERJ formarão a população alvo do projeto. A 

tarefa de relacionar a química com o cotidiano das pessoas tem sido muito difícil. 

Memorizar definições, termos, fórmulas, que os alunos não conseguem entender 

tornou-se um grande desafio para os professores de química da educação básica. A 

química é sempre vista como vilã e com o presente projeto buscaremos afirmar que 

a disciplina sempre faz parte da humanidade desde os seus primórdios. O projeto 

utilizará os diversos conceitos de sustentabilidade ambiental para trabalhar os 

conceitos dados em sala de aula de forma tradicional. Incluirá atividades de 

reflexão de textos produzidos pela equipe e também atividades práticas de campo e 

de laboratório no CAP-UERJ. As atividades de laboratório são fundamentais para 

desmitificar o ensino de química no ensino médio. 
 

E-mail: emirum@uol.com.br 
  



300 

  

 
O MEIO AMBIENTE NA BAIXADA FLUMINENSE: DESAFIOS PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SIMONE FADEL 

Voluntário(s):  

Paulo Guilherme Barbosa Bragança 

Rogério Lourenço de Lima 
 

O Projeto visa contribuir para suprir uma lacuna na formação inicial dos professores 

no campo da Educação ambiental no que diz respeito aos processos históricos que 

resultaram em mudanças no ambiente local. No caso da Baixada Fluminense, as 

principais intervenções ambientais se deram a partir de ações de saneamento que 

modificaram sobremaneira a paisagem, as bacias hidrográficas e os ecossistemas 

da região. A qualidade de vida da população também não deixou de ser bastante 

afetada por estas intervenções. Na região ainda existem populações ribeirinhas, 

pescadores que são diretamente atingidos pelos chamados “desastres ambientais”, 

desde enchentes até derramamento de óleo na Baia de Guanabara. Já os 

moradores dos centros mais urbanizados sofrem com um grau extremo de poluição 

atmosférica, enchentes e outras questões próprias dos centros urbanos. Sensíveis a 

esta realidade temos envolvido alunos em atividades de extensão, através da 

consolidação da 9 ª edição Biblioteca Virtual no campo de Meio Ambiente da 

Baixada e da 3ª edição da Biblioteca Virtual Jovem. Esses espaços de formação 

para alunos da graduação e educadores da região são muito importantes. Este 

projeto de iniciação a docência se beneficiará do campo de experimentação 

consolidado por essas atividades. O oferecimento de disciplina com esta temática e 

sua inserção no ementário do curso de Geografia (disciplina obrigatória) e 

pedagogia das séries iniciais (disciplina eletiva), são iniciativas que reforçam nossa 

preocupação por levar até ao/a aluno/a da graduação da FEBF as reflexões e 

achados resultantes dos Projetos de Extensão e Investigação já desenvolvidos, o 

que pretendemos aprofundar com este projeto de Iniciação à Docência. Importa 

destacar a articulação das atividades de Iniciação à Docência com as ações do 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Espaço da Baixada Fluminense que reúne 

pesquisas em diferentes campos, tendo como objeto de estudo a Baixada 

Fluminense. 
 

E-mail: simonefadel@hotmail.com 
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O COTIDIANO DA ALFABETIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 

Estagiário(s):  

Polyana de Araújo Silva 
 

O COTIDIANO DA ALFABETIZAÇÃO Polyana de Araújo Silva UERJ/FFP 

polycpt@hotmail.com Esta pesquisa visa apresentar uma ação investigativa 

centrada na formação continuada de professores/as alfabetizadores/as. Esta 

investigação ocorre no “Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo”, 

também chamado de FALE-SG. O evento conta com a participação de 

professores/as alfabetizadores/as e alunos/as do curso de Pedagogia. A atividade 

acontece como resultado de uma ação em rede e interinstitucional que integra duas 

universidades públicas: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

situada no Rio de Janeiro e a Faculdade de Formação de Professores (FFP), que é 

uma unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), localizada na 

cidade de São Gonçalo. O principal objetivo é buscar compreender processos 

coletivos de formação docentes, e dar visibilidade a práticas alfabetizadoras do 

cotidiano. A pesquisa anuncia a “palavramundo” defendida por Paulo Freire (2011). 

Também buscamos nesta ação investigativa, criar espaços de socialização de 

experiências e narrativas de docentes alfabetizadores gonçalenses, fortalecendo 

neste município espaços de produção de um “conhecimento-emancipação” Santos 

(1999). Nesta apresentação traremos algumas experiências vividas nos encontros 

do FALE- SG, já que revelam que ainda hoje um dos grandes desafios para a escola 

se coloca na Alfabetização. Acreditamos assim, criar possibilidades de contribuir na 

formação dos sujeitos compartilhando através do Fórum, problematizações e 

reflexões trazidas pelos convidados e pelos ouvintes sobre o ensino- aprendizagem 

da língua escrita do cotidiano. Palavras-chaves: Alfabetização, cotidiano, formação. 
 

E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
  



302 

  

 
O ESPAÇO ESCOLAR E A FORMAÇÃO INICIAL DIANTE DE AÇÕES 

PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA BRAUN 

Estagiário(s):  

Bruna Wild Siqueira 
 

A proposta de inclusão escolar suscita dos professores ações pedagógicas capazes 

de atender especificidades sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente, quando há a presença de alunos com necessidades educacionais 

especiais. As ações do projeto têm por finalidade a formação inicial de alunos 

licenciandos sobre estratégias de ensino e aprendizagem que contemplem ações 

pedagógicas inclusivas, além de promover o diálogo entre a educação básica e o 

ensino superior. Neste contexto, as ações desenvolvidas no projeto agregam 

possibilidades e oportunidades de vivência da prática escolar, junto aos professores 

regentes, em sala de aula. As experiências têm revelado o quanto o espaço escolar 

é, de fato, um local de formação por excelência. A estratégia do Ensino 

Colaborativo (VIANNA et al, 2015), como viés da ação docente, apresenta-se 

também como um viés de formação inicial porque viabiliza o diálogo entre bolsista 

e professores, diante das ações desenvolvidas na sala de aula. Momentos 

compartilhados (co-regência) têm favorecido a observação sobre a organização de 

estratégias de ensino que desencadeiam aprendizagem para todos os alunos. Isto 

oportuniza aprender, nas turmas em que há o Ensino Colaborativo, vivencias únicas 

sobre a perspectiva de propostas educacionais inclusivas. Na participação, direta 

com os professores, ocorrem aprendizagens sobre a elaboração das estratégias, 

manejo em sala de aula, adaptações de atividades, material e instrumentos para 

alunos com necessidades educacionais especiais. É um espaço que tem garantido 

aprendizagens e reflexões sobre a didática de ensino, de forma real e 

contextualizada, diante das demandas escolares atuais. 
 

E-mail: p.braun@terra.com.br 
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PARA UMA NOVA CONSTRUÇÃO DA ÁREA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DIOGO DOS SANTOS SILVA 

Estagiário(s):  

JOSÉ ANTONIO DE FARIA E CUNHA PRADO 

Thayrine Kleinsorgen de Almeida Cruz 
 

O que seria educação? Ao propormos um projeto que pense o que seria a 

possibilidade da educação enquanto constituição poética, devemos pensar: “o que é 

educação”? Pensar o que é educação é pensar antes de tudo sua radicalidade, sua 

arché,sua possibilidade enquanto emergência de uma potencialidade primeva do 

homem enquanto ser humano. Ao perceber a educação uma potência humana 

impõe-se a questão: o que é o homem? O que é a memória do homem? Sendo a 

memória do homem a condição do homem enquanto ser constituidor de uma 

história política, ao pensar educação instaura-se a própria questão do homem, de 

sua morada na terra. O que é Filosofia da Educação? O que é filosofia? Qual a 

relação entre filosofia, arte, educação, poética e criação? Como em um transe 

letárgico, nossa sociedade não cessa o falatório para escutar a questão que 

pergunta: o que é criação? A partir e no empenho de percorrer os descaminhos que 

se impõem à tarefa de pensar, o projeto propõe-se a discutir, apresentar as 

questões da educação e da Filosofia da educação à revelia de um projeto 

esmagador de toda e qualquer possibilidade de pensamento . Pensemos portanto o 

que é educação! Pensemos sem prestarmos contas a organizações de poder, a 

instituições disciplinadoras, a burocratas, a administradores ou aos arautos do 

poder! Pensemos como errantes, erremos e errando, talvez, errando e só errando, 

poderemos talvez nos perder. Só há pensamento no erro, na errância da paixão, 

cuidadosa e indisciplinada, calma e imoral, atenta e vagarosa. Tentemos errar e 

assim pensar: o que seria a educação? Isto que não se dá quando na determinação 

anuladora, isto que chamamos ocidente, platonismo ou aristotelismo, quando na 

determinação. Pensemos e ouçamos mais uma vez as palavras de Jaeger: Homero 

é o representante da cultura grega primitiva. (...) A sociedade que produziu aquela 

forma de vida desapareceu sem deixar qualquer testemunho para o conhecimento 

histórico, mas a sua representação ideal, incorporada na poesia homérica, 

converteu-se no fundamento vivo de toda a cultura helênica. Hölderlin disse: "O 

que permanece é obra dos poetas." Este verso exprime a lei fundamental da 

história da educação helênica. (JAEGER, Paidéia, 2003, p. 66) A lei fundamental da 

história da educação helênica: O que permanece é obra dos poetas. O que 

permanece, o que faz vigorar a memória: a poesia. 
 

E-mail: ssdiogoss@yahoo.com.br 
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PROALFA/ ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS DE CLASSES POPULARES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  

Ana Carolina de Araujo Nonato 

Jessica da Silva Assis 
 

O projeto Alfabetização de Jovens de Classes Populares teve início no ano de 2004 

por meio de uma parceria entre o PROALFA e a 1ªVara da Infância e Juventude da 

cidade do Rio de Janeiro. Assim o projeto surge com o objetivo de oferecer uma 

oportunidade educativa, que contemple 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 e 

adolescentes (mães) que se encontram abrigadas. As atividades do projeto 

passaram a ser realizadas no próprio espaço da UERJ e ocorrem três vezes na 

semana, às terças, quartas e quintas-feiras, por um período de duas horas. 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. O projeto foi desenvolvido durante o ano de 2015 obedecendo às metas e 

aos objetivos formulados na fase de planejamento, que acontece no primeiro 

semestre do ano em curso.Tendo como proposta inicial 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 o 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. 
 

E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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PROALFA/CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  

Sara Gomes de Souza 

Vanessa Maria Berdeville dos Santos 
 

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. 
 

E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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PROJETO SABER PARA MUDAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NILO SERGIO D`AVILA MODESTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Wagner Gonçalves Bastos 

Estagiário(s):  

Antonio Carlos de Oliveira 

Bruno Gonçalves da Silva 

Elizabeth Nunes Juliano 

Gabriela Massucatti Rezende Pinto 

Johnny Nazareth dos Santos 

Lais da Silva Cunha 

Leonardo Gomes Peçanha 

Nathalia da Silva Araujo 

Phellipe Patrizi Moreira 

Renan Rodrigues do Nascimento 

Voluntário(s):  

Nereu Lima da Silva 

Welington Matheus Q. da S. Firmino 

Wictor Cezar Rocha de Figueiredo 
 

Objetivos: Três eixos norteiam o projeto: Primeiro: Dar oportunidade a membros 

da comunidade de receber uma preparação orientada, para acesso ao vestibular. 

Segundo: Oferecer aos alunos licenciandos, sob a supervisão de seus professores, 

uma oportunidade de desenvolver técnicas e conhecer novas metodologias que 

facilitem a prática docente. Terceiro: Facilitar a aplicação, no exercício da docência, 

das técnicas desenvolvidas e das novas metodologias conhecidas Metodologia: 

Engloba uma série de atividades desenvolvidas pelos bolsistas, sob orientação de 

seus supervisores: Elaboração de planos de curso e aula enfatizando habilidades e 

competências a serem desenvolvidas com os alunos. Elaboração de material 

didático, tais como: transparências, blocos de exercícios, resumos teóricos, testes e 

simulados. Correção de exercícios propostos e discussão dos mesmos com seus 

alunos. Discussão com os supervisores, das dificuldades encontradas na docência e 

suas possíveis soluções. Construção de novas técnicas, para ensino dos diversos 

conteúdos de cada matéria ministrada no pré-vestibular. Justificativa: O Projeto 

Saber para Mudar funciona como ambiente de prática docente, sendo projeto 

interdepartamental, permitindo o treinamento em licenciatura de vários bolsistas ao 

longo do ano. • Permite que alunos de baixo poder aquisitivo, egressos de escolas 

públicas de ensino médio, com poucas chances de ingresso numa universidade, 

preparem-se de forma adequada para participar de qualquer vestibular do Rio de 

Janeiro. • Fornece preparação adequada para ingresso no corpo discente desta 

universidade que já conta, inclusive, com vários ex-alunos deste curso 

preparatório. • Fornece clientela para as aulas de Laboratórios de Ensino 

(microclasses) a diversos departamentos da FFP. 8) Resultados: • A cada ano 

aumenta o número de alunos oriundos do projeto, aprovados no vestibular. Alguns 

desses alunos já estudam regularmente em cursos da própria FFP. • Por conta da 

seriedade do projeto e dos resultados obtidos, a procura por vagas para estudo tem 

sido intensa. • Os bolsistas que passaram pela experiência docente, no projeto, 

afirmaram se sentir mais preparados para o exercício do magistério. • Muitos dos 

bolsistas, ao término do estágio, conseguiram colocação no mercado de trabalho 

por conta de sua experiência no projeto 

E-mail: olingeo1@gmail.com  
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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 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CATIA ANTONIA DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Felippe Andrade Rainha 

Estagiário(s):  

Carolina Lourival Buch 

Voluntário(s):  

Moises Robaina Costa 

Pedro Benicio Almeida Pinto 

Quézia Alves Ferreira 
 

A pesquisa tem a intenção de compreender a atividade pesqueira artesanal no 

contexto metropolitano. A busca pela compreensão das relações passa pelo 

cotidiano vivido pelos pescadores artesanais e como essa categoria é reconhecida e 

regulamentada, e pela maneira como lhes é colocado o acesso aos seus direitos. 

Desse modo, nos deparamos com a figura do Estado sendo o principal ordenador da 

atividade pesqueira artesanal. Com isso, problematizamos nesse trabalho a relação 

entre a sociedade, e o Estado e como isso vem se projetando no território.Foram 

utilizadas as seguintes referências conceituais: Território, Metrópole, Modernização, 

lugar e cotidiano, Estado e circuito produtivo. A pesca artesanal para o Ministério da 

Pesca e Aquicultura (MPA) é importante por causa da produção de alimentos 

contudo essa prática vem sendo preterida em relação a aquicultura através dos 

investimentos massivos do Estado na Aquicultura. O MPA, vem classificando os 

pescadores da seguinte maneira: Pescador(a) profissional artesanal ou industrial 

Dentro da concepção de pescador profissional artesanal ainda temos o exclusivo, 

principal e o subsidiário. Onde o MPA conceitua de diversas maneiras o pescador 

artesanal entre,através de sua fonte de renda, para quem tem a pesca como fonte 

de renda principal e outra não tendo a pesca como sua principal fonte de renda. 

Dessa maneira, o MPA restringe de acordo com a conceituação do pescador a ter o 

registro geral da atividade pesqueira (RGP) que é uma licença para poder exerce a 

pesca. Por conta dessa formalização faz com que muitos pescadores não tenham o 

RGP mas mesmo assim exerçam a atividade, como é apurado em nossas oficinas. 

Por conta dessa medida houve uma grande quantidade de RGP canceladas no 

Brasil. Outra modificação feita foi no Seguro desemprego do pescador artesanal, o 

Seguro Defeso, contudo com o decreto MP 665/2014 o pescador precisa ser 

pescador profissional artesanal exclusivo, com 3 anos de RGP, limitado por um 

prazo de 5 meses de defeso e um único defeso por ano, sendo que durante o 

período de recebimento do defeso não poderá receber bolsa família se por algum 

acaso estiver inscrito no programa. Percebemos a burocracia como uma estratégia 

utilizada pelo estrutura do Estado, que com a criação de normas, como é o caso, 

fazem com que o exercício da atividade pesqueira e da vida desses trabalhadores 

seja levada a precarização. 
 

E-mail: catia.antonia@gmail.com 
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PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS NO ENSINO DE GEOGRAFIA (INSERIDO 

NO PROJETO "ENSINO DE GEOGRAFIA FÍSICA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES" 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANICE ESTEVES AFONSO 

Estagiário(s):  

Karine Goulart de Almeida 
 

Diante da crescente vulnerabilidade de áreas urbanas em relação a riscos naturais, 

é propício aprimorar mecanismos para ampliar a divulgação de informações sobre 

prevenção dessa problemática. A questão dos riscos naturais vem requerendo 

maior atenção desde a promulgação da lei 12.608/2012 (Sistema Nacional de 

Defesa e Proteção Civil contra Desastres Naturais), daí este trabalho debruçar-se 

sobre essa questão, concentrando-se nas cidades de São Gonçalo, Niterói e Barra 

do Piraí, todas no estado do Rio de Janeiro. No último ano, as atividades 

relacionadas a este projeto de pesquisa estiveram relacionados a levantar 

informações sobre instituições e métodos relacionados à prevenção aos riscos 

naturais na licenciatura em Geografia, procurando conscientizar os licenciandos em 

formação da importância de se conhecer os elementos físicos naturais e de como 

estas informações podem ser usadas no cotidiano dos alunos do ensino básico, 

levando em consideração a relação dos diversos elementos do espaço geográfico 

em uma análise articulada e integradora, dentro da perspectiva sistêmica. É 

fundamental que os alunos conheçam e saibam identificar os processos e funções 

de cada elemento desse sistema e como este atua na dinâmica da paisagem. 

Reconhecer eventos extremos e quais situações podem os agravar é uma 

habilidade que pode ser desenvolvida pelo decente de Geografia de modo 

significativo, é nessa vertente que este trabalho vem sendo desenvolvido. 

Buscamos ampliar a divulgação do debate entre professores de Geografia, no II 

Colóquio de Geografia Física, da UERJ FFP, por nós organizado, com o intuito de 

discutir com grupos de pesquisa desenvolvidas sobre a temática dos elementos 

físicos naturais do espaço geográfico. 
 

E-mail: aniceafonso@gmail.com 
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RECURSOS, ADAPTAÇÕES E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA EDUCANDOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  

Camila Mateus da Silva 

Paula Gabriela Paiva Fernandes da Silva 
 

O Núcleo de Educação Especial Inclusiva por meio dos bolsistas de Recursos de 

Adaptações e Tecnologias Assistivas para Educandos com Necessidades Especiais, 

ministra oficinas de recursos adaptados e tecnologia assistivas aos graduandos da 

UERJ - Maracanã dos Cursos de Pedagogia e Licenciatura das disciplinas: Educação 

Inclusiva: Cotidiano Escolar e Praticas Pedagógicas Inclusivas. Com intuito de 

refletir e nortear alunos sobre essa questão, quais as formas de utilização dessa 

ferramenta essencial para o processo de aprendizagem dos alunos de necessidades 

especiais. Apresenta também as oficinas em escolas e eventos da área. Durante o 

semestre são realizadas quatro oficinas por turma que são: LIBRAS, BRAILLE, 

materiais adaptados e tecnologias assistivas; na primeira oficina são mostradas 

adaptações de pequeno porte que são confeccionadas pelos alunos da graduação, é 

explicado de que forma cada adaptação contribui para aluno com necessidades 

especiais em seu desenvolvimento, logo após é realizada a de libras com intuito de 

mostrar a importância das libras (que é língua materna do surdo) no ambiente 

escolar. A segunda oficina é de: tecnologias assistivas e braille, no primeiro 

momento é realizado contexto histórico como surgiu o sistema braile, os alunos são 

instigados a refletir sobre essa temática, são ensinados os códigos em braile com a 

reglete e punção (que são o papel e o lápis do deficiente visual). Os alunos 

conhecem a máquina de escrever e a impressora em Braille. São apresentadas 

também as tecnologias da informação como o braile fácil, dosvox (leitor de tela), 

editor livre (prancha de comunicação), sebran (ferramenta de comunicação) e mini 

sebran. As oficinas promovem nos alunos da licenciatura o contato com os artefatos 

tecnológicos e pedagógicos específicos para os alunos público alvo da Educação 

Especial. No segundo semestre os bolsistas participarão do encontro sobre 

deficiência visual em parceria com o Retina Rio onde apresentarão os materiais 

adaptados e também em congressos da área. 
 

E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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REVOLUTI “A SALA DE AULA DO FUTURO” COMO MÉTODO DE ENSINO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JONE CARLA BAIAO 

Supervisor(es) Participante(s):  

MONICA ANDREA OLIVEIRA ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Karolaine Goncalves de Abreu Medeiros 
 

Sabe-se que algumas instituições escolares têm recorrido às tecnologias para 

ensinar e até mesmo para alfabetizar seus alunos. Com o CAp da Uerj, crianças se 

beneficiam mostrando suas habilidades e capacidades. Ora, pelo seu entendimento 

da matéria proposta, ora, pela visualização dos temas abordados em sala de aula. 

O aluno permeia no universo de conscientização, vendo o computador como uma 

ferramenta de auxílio escolar saindo um pouco da rotina monótona, sem contar 

com a diferente forma de comunicação e registros representados pelos alunos 

através do computador. Estes registros é a sistematização do que estão 

aprendendo individualmente, ou, em grupo, assim possibilita também ao professor 

acompanhar as questões de seus alunos. Objetivos: • Fazer com que as crianças 

percebam a tecnologia também como forma de estudo; • Fazê-las compreender as 

matérias dadas em seu currículo escolar; • Usar a interdisciplinaridade das 

atividades prestadas para maior desenvolvimento , proporcionando vasto 

conhecimento. Metodologias: • Aplicação de jogos educativos de preferência com 

aula proposta pelo professor anteriormente; • Utilização de sites, juntamente com a 

escola complementando os projetos dados por esta; • Discussões no próprio âmbito 

universitário em relação o modo de aprendizagens das crianças. Resultados: ● As 

crianças se mostram bem mais interessadas quando estão para fazer uma atividade 

diante do computador; ● Algumas crianças por terem dificuldades de aprendizado, 

se apoiam nas possibilidades que a sala do futuro propõe passando maior 

segurança para o aluno com especificidades. Este acaba utilizando a tecnologia 

oferecida como uma das possibilidades para sanar suas dificuldades; ● A turma 

apresenta maior facilidade de assimilação, pela forma apresentada em figura ou em 

jogos com exemplos figurativos e com movimentação, ● Melhora na percepção e na 

atenção das crianças. Conclusão: É de suma importância o uso da tecnologia para 

ensinar as crianças as atividades propostas. Pelo fato delas estarem inseridas em 

uma sociedade que hoje se utiliza das tecnologias faz com que a instituição escolar 

não seja retrógrada, mas sim viabilize a ferramenta tecnológica de forma 

responsável e de ensino. Percebe-se se, maior disponibilidade, aceitação e 

satisfação das crianças ao utilizar tal ferramenta. 
 

E-mail: jonebaiao@gmail.com 
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SUPORTES EDUCACIONAIS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: 

CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO DA SALA DE RECURSOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  

Vanessa Rodrigues Ramos 
 

O Projeto tem como objetivo analisar a sala de recursos como um suporte à 

inclusão desses alunos por parte do pesquisador. A metodologia que norteia tal 

estudo é de natureza qualitativa e trata de aspectos de acessibilidade em seus 

diferentes níveis nas ajudas técnicas e suportes para a promoção da inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. O bolsista organiza os materiais 

adaptados utilizados em sala de recursos elaborados pelos alunos da disciplina de 

“Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva”, e também participa de oficinas 

realizadas para tais alunos da UERJ. Atualmente, o projeto esta vinculado ao 

Observatório Nacional de Educação Especial: Estudo em Rede Nacional sobre as 

Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas regulares que é ligado ao 

Observatório Estadual de Educação do Rio de Janeiro que tem como foco estudar o 

programa de implantação das salas de recursos multifuncionais (SRMs). O bolsista 

participou do processo de organização e análise dos dados coletados nos grupos 

focais dos municípios de Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e Rio de 

Janeiro referente ao projeto do OEERJ. Ainda na perspectiva de analisar 

instrumentos de apoio e suporte às salas de recursos, o bolsista participa da 

aplicação da Escala de Intensidade de Apoios (SIS) que é “uma escala 

multidimensional construída para determinar o padrão e intensidade das 

necessidades de apoio de cada indivíduo.” O projeto teve produtos dois científicos 

apresentados no primeiro semestre. 
 

E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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TENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR E MODALIDADES DE 

ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  

Mayra da Silva Souza 

Priscila Valentim de Freitas 
 

O Projeto de Iniciação à Docência “Atendimento Pedagógico Hospitalar e 

Modalidades de Atendimento em Educação Especial” da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro é desenvolvido no Hospital Infantil Ismélia da Silveira, que pertence 

ao Sistema Único de Saúde, do Município de Duque de Caxias, tem como objetivo 

pesquisar propostas para a modalidade de atendimento pedagógico hospitalar, que 

é fundamental para garantia do direito educacional a este alunado. Os resultados 

obtidos são analisados para avaliar a efetividade no desenvolvimento de propostas 

educacionais elaboradas nesse espaço e as abordagens facilitadoras para a 

manutenção do processo de inclusão educacional e social, deste grupo específico. 

As práticas pedagógicas utilizadas promovem uma significativa melhora no 

desenvolvimento afetivo e cognitivo. Para tanto, autores como Fonseca (2003), 

Fernandes (2004), Fontes e Vygotsky (1984), assim como análise de documentos 

oficiais como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), dos 

Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados (Brasil, 1995) e do documento 

Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: estratégias e orientações 

(2002) oferecem subsídio teórico e legal ao projeto. Conclui-se que por meio do 

projeto é possível apresentar a importância da Pedagogia Hospitalar aos demais 

profissionais do cenário hospitalar; além de proporcionar oportunidades de 

desenvolvimento contínuo, oferecendo ao aluno o acesso à educação escolar, seu 

direito à identidade ao mesmo tempo em que estabelece sua autoestima, alegria de 

viver, de buscar e produzir conhecimento ainda que em um ambiente hospitalar. 

Vale ressaltar que, o projeto foi agraciado com o Prêmio Fernando Sgarbi 

consecutivamente na UERJ sem Muros 2011/2012; produziu o livro Pedagogia 

Hospitalar: Princípios, políticos de uma educação para todos, em fevereiro desse 

ano. O bolsista participa do projeto de mapeamento das classes hospitalares e 

atendimento pedagógico hospitalar no Brasil, a coordenadora do projeto participa 

do grupo elaborador da proposta política para este atendimento no âmbito da 

SECADI/ SEB/ MEC. Trabalho científico será submetido ao XII Congresso Nacional 

de Educação – EDUCERE e ao CONINTER. 
 

E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS / AJUDAS TÉCNICAS: INCLUSÃO DE 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO NÍVEL 

SUPERIOR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANA GLAT 

Estagiário(s):  

Ananda Oliveira Gonçalves 

Izabela Amorim 

Voluntário(s):  

Luca Alves Reis 
 

A atual Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro1996, trata, especificamente, no Capítulo V, da Educação Especial, 

definindo-a como modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para pessoas com necessidades educacionais especiais. O 

Plano Nacional de Educação (lei 10172/2001); a Portaria Ministerial 24 de abril 

2007 que trata da formação de professores na perspectiva da Educação Inclusiva, o 

Decreto 5.296/2004 que recomenda acessibilidade e ajudas técnicas como 

condições fundamentais para garantia de inclusão educacional fazem parte da 

legislação que fundamentam a necessidade de se manter um Núcleo de Suporte e 

Ajudas Técnicas às Ações Inclusivas no Ensino Superior da Faculdade de Educação 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NUSAI). O referido projeto possui três 

eixos norteadores: o da acessibilidade e garantia de permanência e aprendizagem 

ao alunado com necessidade educacional especial na Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, o de formação dos graduandos de Pedagogia e Licenciaturas nas 

modalidades de ensino presencial e à distância com a perspectiva da Educação 

Inclusiva, e a formação continuada de profissionais envolvidos na área. A Faculdade 

de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro oportunizará acesso aos 

nossos alunos com necessidades educacionais especiais a equipamentos e 

ambientes adequados que permitirão maior qualidade no processo de ensino-

aprendizagem. Além de formação qualificada aos graduandos da Faculdade de 

Educação e espaço de formação permanente de profissionais, promovendo o 

encontro da teoria com a prática. Esse, portanto, vem sendo considerado um dos 

mais importantes projetos de acessibilidade da UERJ, o NUSAI, por conseguinte, 

desde que foi criado está diretamente relacionado com as atividades do Programa 

Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-UERJ). As atividades do projeto 

também vêm dando suporte a estudantes do ensino básico, usuários do aos 

usuários do PRB-UERJ. 
 

E-mail: rosanaglat@gmail.com 
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TRABALHANDO COM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA DE O. DOGLIO BEHRSIN 

Estagiário(s):  

Ana Gabriela Fernandes 
 

O Projeto “Trabalhando com Modelos Didáticos no Laboratório Escolar de Ciências” 

desenvolveu suas atividades ao longo do ano de2014 no Colégio Estadual 

Conselheiro Macedo Soares (Niterói, RJ), organizando o espaço físico de seu 

laboratório didático, bem como o seu acervo, produzindo modelos didáticos e 

preparando com os professores da escola aulas práticas que pudessem atender às 

demandas dos alunos. Após este período, professores e alunos desenvolveram o 

hábito de frequentar o laboratório e nele realizarem atividades práticas 

diversificadas. No ano de 2015, o projeto aceitou o desafio de colaborar com 

organização do laboratório e incentivo da realização de aulas práticas de outra 

escola, o Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno (São Gonçalo, RJ). O 

laboratório da referida escola passou recentemente por uma reforma, mas 

permaneceu fechado, por falta de equipamentos que possam ser utilizados em 

aulas práticas, bem como não tem feito parte do planejamento docente da área de 

ciências a realização de tais atividades. Inclusive era de desconhecimento de 

muitos alunos a existência do laboratório na escola. O projeto, portanto tem a 

perspectiva de equipar e revitalizar o laboratório por meio da participação da 

bolsista, dos professores e alunos da escola, confeccionando materiais e por meio 

de empréstimos de materiais produzidos por estudantes da FFP ao longo das 

disciplinas desenvolvidas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Para 

alcançar tal objetivo, o projeto pretende ser desenvolvido em quatro etapas junto 

aos alunos do Ensino Fundamental II: estimular o interesse de discentes e docentes 

para as atividades práticas e experimentais a partir de visitas à FFP e participação 

de oficinas na faculdade promovidas por licenciandos desta, com o 

acompanhamento da bolsista e de professores da escola; levantamento de temas 

de interesse dos alunos e professores; preparação dos materiais e roteiros das 

aulas práticas juntamente com os professores de Ciências e realização e 

incorporação de atividades práticas e experimentais no cotidiano das aulas de 

ciências. No momento estamos na primeira fase, na qual os alunos têm 

demonstrado muito interesse e empolgação ao visitar a faculdade e participar de 

atividades práticas interativas. 
 

E-mail: mcrisdb@yahoo.com.br 
  



315 

  

 
UNIVERSIDADE, ESCOLA E DOCÊNCIA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS 

PRIMEIROS PASSOS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIS FERNANDO MARQUES DORVILLE 

Estagiário(s):  

Amanda Soares Ribeiro da Silva 
 

A necessidade cada vez mais evidente dos licenciandos entrarem em contato cada 

vez mais cedo com as realidades dos espaços escolares, destaca a importância da 

interação entre a universidade e a escola básica para o processo de formação de 

professores e sua melhor compreensão. Diante da dificuldade de definir os 

parâmetros pelos quais ocorre o término da formação inicial, entram em jogo 

distintas concepções teóricas sobre a formação profissional. Tardif, Lessard e 

Gauthier (1998) mencionam dois modelos de formação de professores separados 

entre si pelo “movimento de profissionalização do ensino” em escala internacional e 

pelo “tempo das reformas” que então se seguiu, marcando sobretudo os anos da 

década de 1990: por um lado, um modelo tradicional centrado na natureza 

presumivelmente hierarquizada dos conhecimentos e saberes 

(ciência/técnica/prática); por outro, um modelo de formação como continuum, 

centrado no ensino e na temporalidade dos saberes envolvidos. Este último modelo 

procura justificar-se nos termos de uma nova epistemologia da prática profissional, 

baseada no princípio de que a prática constitui em si mesma um lugar autônomo e 

original de formação, pois ela implica determinações e constrangimentos específicos 

que não se encontram em nenhum outro lado e que também não se pode 

reproduzir `artificialmente`, por exemplo em um contexto de formação teórica na 

universidade ou em um laboratório de investigação. Nesta perspectiva, o exercício 

regular da profissão, isto é, o mundo da prática, surge como fonte substantiva e 

original de conhecimentos indispensáveis à formação dos futuros professores. Local 

tradicional de mobilização de saberes e de competências específicos, a prática é 

cada vez mais considerada uma instância de produção desses mesmos saberes e 

competências Nesse sentido, esse projeto procura investigar algumas das principais 

etapas iniciais envolvidas no processo de construção da identidade docente e/ou 

sua rejeição, por parte de licenciandos de Ciências Biológicas, a partir dos seus 

primeiros contatos com o cotidiano dos espaços escolares de escolas públicas. 

Compreender mais a respeito dos diferentes fatores envolvidos nesse processo nos 

ajuda a entender melhor alguns dos elementos envolvidos na construção inicial de 

um ethos docente, aumentando a chance de promover experiências, fomentar 

práticas e promover atitudes que contribuam para a formação de um profissional 

mais completo, melhor preparado para enfrentar realidades mais diversas. 
 

E-mail: ldorville@gmail.com 
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UM OLHAR DO INTERIOR DA ESCOLA PARA AS PRÁTICAS DE BULLYING 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA HERNANDEZ BARREIROS SONCO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Crizan Sasson Corrêa de Oliveira 

Jonê Carla Baião 

Margarida Santos 

Mônica Andrea de Oliveira Almeida 

Voluntário(s):  

Thaize Costa Tavares 
 

Segundo Martani, o termo bullying compreende todas as formas de atitudes 

agressivas, repetidas e intencionais que ocorrem sem motivação aparente por um 

ou mais de um estudante. Já para alguns autores o que é considerado como 

bullying hoje é na verdade um fenômeno presente na sociedade por muitos anos. 

Para Antunes e Zuni, o bullying se aproxima do conceito de preconceito, 

principalmente quando se reflete sobre fatores sociais. O mesmo fenômeno é visto 

por outros autores como parte dos comportamentos de indisciplina escolar. 

Baseados nesses e em outros referenciais teóricos, esse projeto de pesquisa tem 

como proposta investigar porque é na escola que o bullying vem se desenvolvendo. 

Procurar ter um olhar do interior da escola para as práticas de bullying. Quais são 

as características institucionais que contribuem para as práticas de bullying? Como 

os professores dos diferentes segmentos, pedagogos, membros da direção, agentes 

educadores, atendentes de secretária, estudantes de diferentes segmentos e as 

famílias dos estudantes vêem esse fenômeno. A valorização da meritocracia seria 

um estimulante? A tendência à padronização? Compreender os mecanismos sociais 

que geram conceitos e práticas preconceituosas e discriminatórias, entre as quais o 

bullying. Compreender melhor as relações entre os praticantes do bullying escolar 

em seus diferentes papéis: autor, alvo e testemunha. Também temos como 

objetivos realizar uma revisão da literatura sobre bullying no mundo e, 

principalmente, no Brasil, buscando entender por que esse tema tem sido tão 

divulgado, ainda que insatisfatoriamente estudado; analisar os enfoque os dados 

pela mídia ao bullying ; analisar os programas veiculados pelas tevês abertas para 

crianças,adolescentes e jovens e como eles tratam as relações entre esses pares. 
 

E-mail: claudiahbsonco@gmail.com 
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CANAL LABORAV: TELEVISÃO, EDUCAÇÃO E PERIFERIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Janaina Damasceno 

Estagiário(s):  

Julio Cesar da Silva Batista Junior 
 

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 do 

documentário Baixada Metal;gravação da música Criação Coletiva, (produção da 

Oficina Cras/FEBF), áudio da vinheta do Laborav. Criação de site: Laborav.org; Dia 

a dia no Cras; Programa de rádio: Cras Gospell. Oficinas: 1a Oficina de vídeo, 

multimídia e sonora do Cras Belford Roxo/Laborav, Oficina Comunitária 

Aquino/Laborav. Parcerias: Escola Municipal Aquino de Araujo (Duque de Caxias); 

Escola Municipal Roraima (Cordovil); Cras Wona e Cras Jardim Ipê( Belfod Roxo). 

Eventos acadêmicos: 2. 
 

E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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É MUITO BOM BRINCAR NA ESCOLA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JONE CARLA BAIAO 

Supervisor(es) Participante(s):  

MONICA ANDREA OLIVEIRA ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Thais Gulias Oliveira 
 

O projeto “É muito bom brincar” na escola visa entender como as crianças, do 4º 

ano do ensino fundamental, utilizam seu tempo livre dentro da escola para convívio 

com diferentes identidades e formas de pensar. Achamos que as brincadeiras são 

de grande importância em nossas vidas, principalmente na infância. Quando 

estimulamos a criança com brincadeiras, observamos que seu desenvolvimento 

social, motor, intelectual, tende a ser bem mais rico, fazendo com que elas 

superem quase todas as propostas se tornando muito mais autônomas. ” Através 

da brincadeira, avaliar suas habilidades e compará-las com as das outras crianças. 

A brincadeira também permite à criança a se apropriar de códigos culturais e de 

papéis sociais” (BROUGÈRE & WAJSKOP, 1997). Sendo assim, estimulamos 

atividades de brincar livre! Nada acorrentado a uso de tecnologia ou 

individualidade, por isso fazemos o resgate das antigas brincadeiras, aquelas da 

vovó, pique, bola, corda, roda, cartas. Assim o brincar se torna algo espontâneo, na 

"fantasia", a criança expõe sua realidade interior, libera sentimentos e expressa 

opiniões. Por meio da brincadeira, a criança aprende a seguir regras, experimenta 

formas de comportamento e se socializa, descobrindo o mundo ao seu redor. 

Brincar “é influenciado pelas atividades humanas e pelas relações entre as pessoas” 

(DIAS FACCI, 2004; p.69). Por isso, a brincadeira tem um papel decisivo nas 

relações entre a criança e o adulto, entre as próprias crianças e entre a criança e o 

meio ambiente. 
 

E-mail: jonebaiao@gmail.com 
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"HISTORIAS" DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO: TRANSFORMAÇÕES DOS 

JOVENS EM UM MUNDO CONTURBADO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRELINO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Estagiário(s):  

Thais Espindola de Mendes 

Voluntário(s):  

César dos Santos Marins 
 

Ao ingressar no curso de licenciatura em Geografia da Faculdade de Formação de 

Professores (UERJ-FFP), na cidade de São Gonçalo, estudantes, no primeiro período 

da graduação, cursam a disciplina obrigatória História do Pensamento Geográfico, 

ministrada pelo Professor Dr. Andrelino Campos. Esta é uma disciplina que tem 

como objetivo inserir os estudantes nos debates da epistemologia da Geografia, da 

Filosofia, da Ciência e do Capitalismo a partir dos textos clássicos do pensamento 

geográfico e suas principais perspectivas: Positivista, new positivista, Humanista, 

Crítica, entre outros. Esta disciplina visa como principal objetivo a prática da leitura 

e o debate dos textos, prática esta que insere o estudante na dinâmica acadêmica 

de produção de conhecimento e a sistematização científica. O estudante, tendo seu 

primeiro contato com a universidade, encontra-se com diversos questionamentos e 

curiosidades a respeito dela e da ciência, e também, com inúmeras dúvidas e 

incertezas que encontraram no início e ao longo da graduação. A monitoria assume 

um importante papel de auxílio a esses novos estudantes na inclusão da 

universidade, principalmente quanto a sua dinâmica: compreender melhor como a 

ciência é produzida e atuante em diferentes épocas e correntes; perceber as suas 

diferentes concepções políticas, filosóficas e sociais; compreender a estrutura 

acadêmica e os espaços de produção científica e vivenciar o espaço acadêmico 

coletivamente e de forma cooperativa. A monitoria tem sido um espaço onde os 

alunos tiram suas dúvidas, um espaço de debate, de convivência, de incentivo e 

conhecimento do universo acadêmico. Eles recebem dicas de leitura e fontes 

bibliográficas, auxílio nas dificuldades de compreensão de linguagens e contextos, 

incentivo à participação de eventos, atividades acadêmicas e inclusive grupos de 

pesquisa. A monitoria tem sido um acesso diário, nos corredores e nas redes sociais 

dos estudantes a tempo e a fora de tempo dos mais diversos assuntos de filosofia, 

geografia e ciência. Um espaço onde até mesmo em sala de aula ou após os alunos 

sentam pra conversar, geralmente, sobre capitalismo ou extensão do assunto da 

aula, procurando eles nos inserir nos debates e na própria aula, na ausência do 

professor, perguntando nossa opinião e isso, muitas das vezes, gera um espaço 

espontâneo de discussão. Acrescenta-nos essa troca onde aprendemos mais com o 

outro do que ensinamos de nós mesmos. 
 

E-mail: andrelinocampos@hotmail.com 
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A MONITORIA DE LABORATÓRIO DE ENSINO III E A CONDUÇÃO DE 

ATIVIDADES SOBRE ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA RODRIGUES LISBOA MENDES 

Estagiário(s):  

Beatriz Dias Mascarenhas 
 

A disciplina Laboratório de Ensino III, do currículo obrigatório da Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de Professores, aborda os temas 

Ecologia e Biodiversidade do ponto de vista do ensino básico. Ela é composta por 

muitas aulas práticas, onde estão incluídas: elaboração e apresentação de oficinas 

e confecção de materiais didáticos. Estas práticas são trabalhadas junto com 

discussões, em sala de aula, sobre filmes e textos relativos aos temas da disciplina. 

A monitoria auxilia os alunos na produção dos trabalhos escritos e atua na sua 

correção. Geralmente, textos são discutidos em sala de aula e servem como ponto 

de partida para a construção dos trabalhos escritos. Durante a disciplina, são 

realizadas as atividades nas quais os alunos colocam em prática os conhecimentos 

adquiridos no curso. Essas atividades são: criação de oficinas e confecção de guias 

didáticos. As oficinas agregam conteúdos teóricos e práticos. Os alunos dividem-se 

em grupos e cada grupo recebe um tema específico que trabalhe conceitos de 

ecologia e/ou biodiversidade. Em horário extraclasse, o monitor auxilia os alunos na 

construção dos trabalhos que serão apresentados, sugerindo ideias e mostrando 

onde encontrar bibliografias sobre o tema. Em 2015 os alunos apresentaram 

oficinas durante o Projeto Bio na Rua, que aconteceu no Colégio Estadual Tarcísio 

Bueno, em São Gonçalo, RJ. A confecção de guias didáticos é a parte prática onde a 

monitoria atua de forma mais significativa. Consiste em elaborar pequenos livretos, 

com o intuito final de orientar professores da educação básica na visitação a 

Instituições de Educação Não Formal que abordem os temas Ecologia e/ou 

Biodiversidade. Os licenciandos têm a oportunidade de desenvolver habilidades 

técnicas, conhecimentos teóricos sistematizados e estratégias pedagógicas a partir 

da visita a uma destas instituições, com a posterior elaboração de um guia didático 

sobre a mesma. Os guias didáticos produzidos pelos licenciandos devem apresentar 

tópicos como a história da instituição, suas exposições e acervo. Os licenciandos 

contribuem criativamente, elaborando roteiros originais de visitação. Até o 

momento, 31 guias didáticos foram produzidos na disciplina, abordando diversas 

instituições presentes no Estado do Rio de Janeiro. Na fase atual, os licenciandos 

têm trabalhado na atualização dos guias já existentes. Nesta perspectiva, 7 guias 

didáticos já foram revistos e modificados. 
 

E-mail: remendes@biologia.ufrj.br 
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A OBSERVAÇÃO DAS REAÇÕES EMOTIVAS DOS BEBÊS NO PROCESSO DE 

ADAPTAÇÃO NA CRECHE COMO ESPAÇO DE EXPRESSÃO SOCIAL E SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERA MARIA RAMOS DE VASCONCELLOS 

Estagiário(s):  

Luiza Barros Galvão da Silva 

Voluntário(s):  

Sarah Moraes Oliveira 
 

O presente trabalho tem por objetivo observar as reações emotivas dos bebês no 

primeiro momento em que são inseridos na creche e reverter a observação á 

pesquisas junto ás instituições, para que essas possam usar o vínculo afetivo para 

melhor promover o desenvolvimento da criança . Sabendo -se por construção social 

atual que a criança é um ser idiossincrático, de direitos, atuante, completo e em 

desenvolvimento, buscamos reconhecer que as crianças são cidadãs históricas, que 

absorvem diariamente cultura da mesma forma que a produzem e usam suas 

emoções para expressar suas ideias e preferências. Este trabalho procura 

compreender as diversas manifestações emocionais de cada criança 

individualmente que foram observadas em uma instituição de educação infantil. 

Como pesquisadores e futuros educadores entendemos que para o profissional de 

educação, enfrentar momentos como a adaptação de bebês está longe de ser fácil. 

É natural que surjam sinais de frustração, irritação e, principalmente, falta de 

paciência. Mas tudo fica mais simples quando se conhece o desenvolvimento 

emocional infantil e há acolhimento e uma permanente construção de vínculos 

afetivos com os bebês e as crianças - um trabalho fundamental, que começa ao 

iniciarem a adaptação e deve seguir ao longo do ano. Nessa perspectiva 

compreendemos o valor da teoria de Wallon, que nos admoesta que sem o vínculo 

afetivo não há aprendizagem, já que aprender é um investimento que o sujeito 

empreende, e o sujeito aprendiz surge a partir da qualidade emocional que lhe for 

oferecida, bem como o clima emocional onde esta inserida. Palavras chave: 

Infância e cultura; creche; acolhimento. 
 

E-mail: vasconcellos.vera@gmail.com 
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A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL: EMBATES, 

AVANÇOS E DESAFIOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VANESSA CHRISTINA BREIA 

Estagiário(s):  

Carina Tavares da Silva Campos 
 

A Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva pressupõe a 

diversidade enquanto característica inerente à condição humana, bem como se 

compromete em estender todas as ações e serviços da educação especial a todas 

as modalidades e níveis de ensino, de forma transversal. Diante disso, considero a 

discussão dos conceitos e práticas referentes a este campo fundamentais para a 

formação de futuros professores. Contudo, até o presente momento, não houve a 

reformulação curricular necessária à inclusão desta disciplina enquanto matéria 

obrigatória na grade dos cursos de licenciaturas da FFP, com exceção do curso de 

Pedagogia. Para minimizar esta carência o Departamento de Educação oferece a 

referida disciplina, em caráter eletivo, para as demais licenciaturas. Neste sentido, 

conjuntamente com a professora, desenvolvemos uma proposta comprometida com 

os princípios que orientam o campo da Educação Inclusiva, envolvendo: momentos 

de discussões e reflexões que articulam teoria e prática, com ênfase em aspectos 

históricos do campo da Educação Especial, problematização das Políticas Públicas e 

textos que estimulem a análise de diferentes modos de ver, ser e aprender. No que 

se refere às práticas realizamos oficinas e palestras sobre: Pedagogia Hospitalar, 

Deficiência Visual e Materiais Adaptados para alunos cegos. Além de visitas a 

instituições como o Centro de Apoio Psicopedagógico ao Deficiente Visual e sessões 

de cine debate. Também tivemos a oportunidade de promover junto com a 

professora cursos de extensão sobre Transtornos do Espectro Autista, bem como 

participar intensamente de diversos cursos extra UERJ, sobre temáticas referentes 

ao campo em questão. Por fim, considero que a oportunidade de monitoria nesta 

disciplina foi de fundamental importância para minha formação, proporcionando a 

compreensão crítica sobre a constituição de questões referentes ao campo, 

articulando aspectos históricos, políticos e pedagógicos. Deste modo, compreendo 

que a monitoria muito vem colaborando para a formulação de um novo olhar sobre 

a Educação Especial, capaz de subsidiar propostas concretas de intervenção no 

cotidiano escolar. 
 

E-mail: vanessabreia@gmail.com 
  



323 

  

 
A MONITORIA NA DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CARMEN LUCIA GUIMARAES DE MATTOS 

Estagiário(s):  

Lorena Valin Mesquita 

Voluntário(s):  

Rayssa Silva Caetano 
 

Neste resumo será apresentado uma análise do trabalho como monitoria realizada 

na disciplina Tecnologias e Educação da Faculdade de Educação da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). As aulas são ministradas em uma sala equipada 

com computadores e acontecem duas vezes na semana. As segundas-feiras 

ocorrem as aulas teóricas, são discutidos os textos de autores como: Paulo Freire; 

Roger I. Simon; Pierre Bourdieu; Pierre Lévy, dentre outros. Nas sextas-feiras, são 

desenvolvidos trabalhos práticos com o uso dos computadores disponíveis na sala 

de aula. A cada semana é colocado uma proposta de atividade diferente que é 

iniciada na sala de aula e finalizada em casa. Todos os trabalhos produzidos devem 

ser postados no grupo do Facebook, nomeado por “Tudo Conectado”, que foi criado 

pela monitora em colaboração com a professora. Através da rede social, uma 

ferramenta muito utilizada pelos alunos, todos têm acesso ao que os colegas de 

classe construíram e devem fazer comentários que busquem apreciação e 

sugestões. A monitora tem por função acompanhar as interações que acontecem 

nesse espaço, além de ajudar nas dificuldades que os discentes têm não só para 

realizar os trabalhos, mas até mesmo em relação ao conteúdo ministrado e auxiliar 

o docente no que for preciso. Esses trabalhos permitiram que os alunos e alunas 

compreendessem as tecnologias na educação como importantes ferramentas no 

auxílio do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem nos diversos níveis 

educacionais. O debate gerado por esta temática faz com que os alunos estejam 

mais conscientes de sua posição como participantes da sociedade do conhecimento. 

O trabalho de monitoria proporcionou a monitora uma visão do conteúdo da 

disciplina e oportunizou a prática de ensino ainda em formação. 
 

E-mail: carmenlgdemattos@globo.com 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MONITORA DA DISCIPLINA DE 

METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGOGICAS DA GEOGRAFIA: TRABALHO DE 

CAMPO, A CONSTRUÇÃO DE MAQUETE E AS PESQUISAS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CLAUDIA RAMOS SACRAMENTO 

Estagiário(s):  

Gabriel Juan Carvalho de Queiroz 
 

O objetivo deste texto é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas na 

monitoria da disciplina de Metodologia e Práticas Pedagógicas da Geografia no 

período entre 2014-2015 que é lecionada para os estudantes do terceiro período. A 

disciplina tem como objetivo mediar o conhecimento dos estudantes da graduação 

na articulação teórico-prático discutindo a questão do método bem com a 

elaboração de diferentes atividades que possibilitam o ensinar geografia. Na 

monitoria, além do auxílio nas aulas, há também as atividades da elaboração dos 

trabalhos de campo, a partir da discussão teórica em sala de aula da importância 

do campo como uma possibilidade metodológica para interligar o conteúdo da 

geografia e das disciplinas de ensino MPPG. Bem como, a construção metodológica 

da maquete como metodologia de ensino para a construção do conhecimento 

geográfico-cartográfico na sala de aula do ensino básico. Outra parte da monitoria 

são as pesquisas elaboradas ao longo de cada semestre a partir de dois 

questionários. O primeiro tem como propósito compreender: a importância de 

ensinar geografia, qual seria o papel do professor e questionar a partir da memória 

dos estudantes sobre a disciplina que ele aprendeu na escola. Esse questionário foi 

aplicado com alunos do terceiro período que ainda cursavam a disciplina. 

Posteriormente, o segundo questionário, tem como propósito compreender qual foi 

a importância das disciplinas de metodologias de ensino de geografia (Metodologias 

e Práticas Pedagógicas da Geografia, Metodologia do Ensino de Geografia e Análise 

e Produção de Material Didático) para a formação e carreira docente, o aluno após 

ter cursado a disciplina. Este foi aplicado para os estudantes dos períodos finais do 

curso do 7° em diante. Como resultados preliminares destaca-se que: os trabalhos 

de campo auxiliam na discussão da teoria e da prática, pois realiza-lo os estudantes 

compreenderem os conteúdos e conceitos trabalhados em sala de aula e ainda 

dialogam in loco outros temas. Em relação às pesquisas: as dificuldades em 

responder em relação à importância da geografia na escola e o papel do professor; 

o ensino médio parece mais interessante e dinâmico do que o fundamental. Na 

outra pesquisa, em geral os estudantes analisam que as disciplinas colaboram para 

a formação e carreira docente, sendo que alguns já trabalham e desenvolvem 

aquilo que se é trabalhado nas disciplinas. 
 

E-mail: anaclaudia.sacramento@hotmail.com 
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BACIA HIDROGRÁFICA E AS DIFICULDADES NA RELAÇÃO ENSINO-

APRENDIZAGEM PARA O PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Juarez dos Santos Goncalves Junior 
 

Nas circunstâncias atuais de grande desenvolvimento tecnológico e interferência 

necessária do Homem sobre a natureza, imposta pela condição capitalista, geram 

desequilíbrios ambientais. E o Homem deve ser pensado como parte integrante e 

não apenas um mero agente atuante, dotado de maior capacidade de ação que 

outros seres. Desta forma, pode-se dizer que a sociedade não é um elemento à 

parte da natureza e aos ecossistemas em que vive, e precisa ser compreendida 

como parte integrante e fundamental da estrutura e da dinâmica representada 

através dos fluxos energéticos que fazem o sistema funcionar como um todo. Logo, 

as bacias hidrográficas que são constituídas por encostas, topos ou cristas e fundos 

de vale, canais, corpos de água subterrânea, sistemas de drenagem urbanos e 

áreas irrigadas, entre outros componentes interligados e que interagem. Além 

disso, a paisagem inerente a estas podem ser modificado tanto por forças naturais 

ou forças humanas. Visando a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem 

foram realizados levantamentos pertinentes à relevância do ensino de bacias 

hidrográficas, assim como as maiores dificuldades no estudo e compreensão da 

bacia hidrográfica na disciplina de geomorfologia. A partir de tal, podem-se detectar 

tais dificuldades visando o desenvolvimento de ferramentas e atividades didáticas 

que permitam o discente, futuro professor, trabalhar a Bacia hidrográfica não 

somente como uma unidade física, mas como palco das ações e transformações do 

homem, isto é, permite a compreensão e discussão de temas que os façam 

(professor e aluno) refletirem o papel que desempenham dentro da sociedade. 
 

E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CULTURA: O LOCAL E O GLOBAL I A 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PEDRO ALVIM LEITE LOPES 

Estagiário(s):  

Fernanda Maria Medina 

Voluntário(s):  

Caroline da Silva Gonçalves 

Julia Maria Batista do Nascimento 

Piedro Victor Garcia Da Silva 

Rafaele Cabral Gonçalves 

Sharah Elisa Luciano Araújo 
 

As disciplinas Cultura: o Local e o Global I A e II A contemplam os temas da 

pluralidade e do convívio com a diferença, a partir da introdução de conceitos da 

Antropologia tais como etnocentrismo, relativismo, os preconceitos racial, cultural, 

social, de gênero e linguístico. São temas fundamentais na formação de 

professores, que contemplam as prescrições das Leis 10.639 e 11.645. A 

diversidade cultural e étnica do Brasil é abordada em sua especificidade sob uma 

perspectiva crítica.A monitoria dessas disciplinas visa auxiliar o professor e os 

alunos nas atividades em sala de aula e inserir os monitores nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, ampliando sua visão sobre o contexto social e cultural 

em que está inserido, fazendo articulando os conteúdos trabalhados na disciplina 

nos espaços com tecnologias digitais dos projetos de pesquisa e extensão sediados 

no campus, interligando assim as turmas aos projetos que são desenvolvidos por 

alunos, professores e membros da comunidade na rádio comunitária Kaxinawá, no 

Laborav (Laboratório de Recursos Audiovisuais), no Estúdio de gravação e também 

na produção de documentários e vídeos didáticos.Atividades de discussão de textos 

e documentários, seminários, auxílio em oficinas de filmagem e de edição para 

elaboração de documentários produzidos pelos próprios alunos integram a disciplina 

com o acompanhamento das monitoras junto à turma, visando a discussão da 

temática dos fenômenos culturais, sua importância para a singularidade cultural e 

étnica no Brasil contemporâneo, para o convívio e o respeito às diferenças. Além 

disso, os monitores dispõem de grupos em redes sociais para acompanhamento dos 

alunos da disciplina ao longo das aulas, contribuindo para o avanço da turma 

dentro da temática abordada pelas disciplinas. Será apresentado documentário 

intitulado "Espelho espelho meu: que mulher negra sou eu?", realizado por alunos 

do curso de pedagogia nas disciplinas de Cultura e voluntários da monitoria, que 

discute a imagem estereotipada das mulheres negras transmitida pelas mídias - 

exemplo de atividade desenvolvida por alunos com auxílio dos monitores sobretudo 

na edição e de resultado alcançado enquanto produto final, numa forma inovadora 

de aprendizado, avaliação e capacitação de docentes para utilização de novas 

tecnologias em sala de aula e para que sejam produtores de conteúdo - e não mais 

apenas consumidores - para as mídias digitais. 
 

E-mail: pedroleitelopes@hotmail.com 
  



327 

  

 
CULTURA: O LOCAL E O GLOBAL II A 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PEDRO ALVIM LEITE LOPES 

Estagiário(s):  

Rita de Cássia Púlice Vieira 

Voluntário(s):  

Caroline da Silva Gonçalves 

Julia Maria Batista do Nascimento 

Piedro Victor Garcia Da Silva 

Rafaele Cabral Gonçalves 

Sharah Elisa Luciano Araújo 
 

As disciplinas Cultura: o Local e o Global I A e II A contemplam os temas da 

pluralidade e do convívio com a diferença, a partir da introdução de conceitos da 

Antropologia tais como etnocentrismo, relativismo, os preconceitos racial, cultural, 

social, de gênero e linguístico. São temas fundamentais na formação de 

professores, que contemplam as prescrições das Leis 10.639 e 11.645. A 

diversidade cultural e étnica do Brasil é abordada em sua especificidade sob uma 

perspectiva crítica. A monitoria dessas disciplinas visa auxiliar o professor e os 

alunos nas atividades em sala de aula e inserir os monitores nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, ampliando sua visão sobre o contexto social e cultural 

em que está inserido, fazendo articulando os conteúdos trabalhados na disciplina 

nos espaços com tecnologias digitais dos projetos de pesquisa e extensão sediados 

no campus, interligando assim as turmas aos projetos que são desenvolvidos por 

alunos, professores e membros da comunidade na rádio comunitária Kaxinawá, no 

Laborav (Laboratório de Recursos Audiovisuais), no Estúdio de gravação e também 

na produção de documentários e vídeos didáticos. Atividades de discussão de 

textos e documentários, seminários, auxílio em oficinas de filmagem e de edição 

para elaboração de documentários produzidos pelos próprios alunos integram a 

disciplina com o acompanhamento das monitoras junto à turma, visando a 

discussão da temática dos fenômenos culturais, sua importância para a 

singularidade cultural e étnica no Brasil contemporâneo, para o convívio e o 

respeito às diferenças. Além disso, os monitores dispõem de grupos em redes 

sociais para acompanhamento dos alunos da disciplina ao longo das aulas, 

contribuindo para o avanço da turma dentro da temática abordada pelas disciplinas. 

Será apresentado documentário intitulado "Espelho espelho meu: que mulher negra 

sou eu?", realizado por alunos do curso de pedagogia nas disciplinas de Cultura e 

voluntários da monitoria, que discute a imagem estereotipada das mulheres negras 

transmitida pelas mídias - exemplo de atividade desenvolvida por alunos com 

auxílio dos monitores sobretudo na edição e de resultado alcançado enquanto 

produto final, numa forma inovadora de aprendizado, avaliação e capacitação de 

docentes para utilização de novas tecnologias em sala de aula e para assumir o 

papel de produtores de conteúdo, e não mais o de apenas consumidores, para as 

mídias digitais. 
 

E-mail: pedroleitelopes@hotmail.com 
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CARTOGRAFIA E A ESCALA: CONTRIBUIÇÕES DE LEITURA DO “MUNDO” 

AOS DISCENTES, FUTUROS PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA PAULA DE SOUZA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Rodrigo Lobato 

Estagiário(s):  

Eder Rian dos Santos Eduardo 

Voluntário(s):  

Priscila Medeiros 
 

Nas últimas décadas muito tem se discutido sobre os assuntos referentes à 

Cartografia e sua relação com a Educação e a Geografia, assim como da 

obrigatoriedade do ensino de Cartografia na escola. Tal pode ser encontrado 

também em guias, propostas, orientações e parâmetros curriculares, entretanto, 

ainda é pouco usada em sala de aula, demonstrando a dificuldade de professores e 

alunos dos variados níveis de ensino em lidar com os conteúdos cartográficos. As 

representações cartográficas se valem de muitos símbolos para transmitir 

informações aos usuários, é importante salientar que “a escola deve criar 

oportunidades para que os alunos construam conhecimentos sobre essa linguagem 

nos dois sentidos: como pessoas que representam e codificam o espaço e como 

leitores das informações expressas por ela” (PCN, 1991). Entretanto, ressalta-se 

que somente a representação e codificação não bastam para a leitura do “mundo”, 

uma vez que dentre os conteúdos mais complexos na relação ensino-prendizagem 

tem-se a escala e não se pode considerar por escala somente a relação entre 

tamanhos, mero recorte ou nível analítico. Pois, tudo o que em determinada 

situação transforma os referenciais espaço-temporais, descreve uma dimensão, 

conduz o nosso raciocínio espaço-temporal. Não somente o aluno, mas 

principalmente o discente, futuro professor, deve refletir o que está por de trás das 

noções associadas à escala, o seu raciocínio, suas bases, para então buscar seu 

significado, pois à análise espacial é fundamental o estabelecimento de relações 

entre as propriedades sócio-espaciais em todos os aspectos, sejam estes locais, 

regionais ou globais, compreendendo que nada está alheio ao mundo. A escala não 

explica, pede compreensão; não só se reduz nem só se aumenta, mostra diferentes 

formas sobre as quais o fenômeno pode aparecer. Desta forma, cabe a disciplina de 

cartografia lecionada para o curso de licenciatura contribuir nessa relação ensino-

aprendizado da escala, logo em primeiro instante o trabalho em questão visa 

compreender como os discentes, futuros professores, assim como os já professores 

concebem, refletem e fazem a construção do conhecimento da escala, para tal vem 

sendo avaliado a concepção dos mesmos através de entrevistas e questionários, 

indagando como a escala é apreendida e ensinada como reflexão do mundo, das 

leituras das paisagens e seus movimentos, em essencial do homem e a sociedade 
 

E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DOS 

ALUNOS QUE CURSAM CÁLCULO III 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 

Estagiário(s):  

Jonathas Santos Martins 
 

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar à luz da Teoria dos Campos 

Conceituais os conhecimentos dos alunos que estudam Cálculo III no curso de 

Licenciatura em Matemática da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. 

Para isso, analisamos as resoluções que estes alunos apresentaram para as 

questões constantes das avaliações propostas para tal disciplina no primeiro 

semestre de 2015. Todo o estudo e análise de resultados ocorrem nos encontros 

regulares do monitor com a professora que ministra a disciplina. A Teoria dos 

Campos Conceituais, elaborada por Gerard Vergnaud, é uma teoria cognitivista. 

Segundo esta teoria, um conceito não pode ser ensinado isoladamente. Ele é 

composto pela tríade invariantes operatórios, representações e situações, se 

associa a muitos outros e está presente numa gama de situações distintas que lhe 

conferem significado. No caso do campo conceitual do Cálculo, ele engloba as 

situações que envolvem as mais variadas funções, construção e interpretação de 

gráfico, os conceitos de continuidade e descontinuidade. A compreensão deste 

campo é fundamental para os estudantes. Além das situações cotidianas, trata-se 

de um campo importante para a construção de outros conceitos matemáticos 

(como equações, sequências e séries etc.) e até mesmo, de outros ramos da 

ciência (o Cálculo Diferencial é disciplina obrigatória em todas as carreiras das 

Ciências Exatas e Biológicas). Em linhas gerais, verificamos que o desempenho dos 

alunos melhora sensivelmente nas questões que solicitam cálculos, entretanto, nas 

situações que requerem provas e demonstrações, é baixíssimo o desempenho dos 

alunos. Além disso, foi possível observar que os erros cometidos pelos alunos 

decorrem da falta de conhecimentos matemáticos que compõem o currículo das 

escolas de Ensino Médio. 
 

E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DOS 

ALUNOS QUE CURSAM ÁLGEBRA I 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 

Estagiário(s):  

Marcelo Valentim de Araujo 
 

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar à luz da Teoria dos Campos 

Conceituais os conhecimentos dos alunos que estudam Álgebra I no curso de 

Licenciatura em Matemática da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. 

Para isso, analisamos as resoluções que estes alunos apresentaram para as 

questões constantes das avaliações propostas para tal disciplina no primeiro 

semestre de 2015. Todo o estudo e análise de resultados ocorrem nos encontros 

regulares do monitor com a professora que ministra a disciplina. A Teoria dos 

Campos Conceituais, elaborada por Gerard Vergnaud, é uma teoria cognitivista. 

Segundo esta teoria, um conceito não pode ser ensinado isoladamente. Ele é 

composto pela tríade invariantes operatórios, representações e situações, se 

associa a muitos outros e está presente numa gama de situações distintas que lhe 

conferem significado. No caso do campo conceitual da Álgebra, ele engloba as 

situações que envolvem divisibilidade e estruturas algébricas. A compreensão deste 

campo é fundamental para os estudantes. Além das situações cotidianas, trata-se 

de um campo importante para a construção de outros conceitos matemáticos 

(como equações, sequências e séries, frações etc.) e até mesmo, de outros ramos 

da ciência. Em linhas gerais, verificamos que o desempenho dos alunos melhora 

sensivelmente nas questões que solicitam cálculos, entretanto nas situações que 

requerem provas e demonstrações é baixíssimo desempenho dos alunos. Além 

disso, foi possível observar que os erros cometidos pelos alunos decorrem da falta 

de conhecimentos matemáticos que compõem o currículo das escolas de Ensino 

Médio. 
 

E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA DE CLIMATOLOGIA PARA O 

CONHECIMENTO DA DINÂMICA AMBIENTAL DA BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA PAULA DE SOUZA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Simone Fadel 

Estagiário(s):  

Mariana Anversi Uchoa 
 

Os eventos pluviométricos vêm assumindo grande potencialidade na geração de 

risco à população, pois pode-se considerar das catástrofes mundiais a mais 

expressiva para o Brasil, sobretudo pelas enchentes, erosões e movimentos de 

massa ocorridos. Atenta-se ao fato que estes ocorreram principalmente no Estado 

do Rio de Janeiro, em especial na Baixada Fluminense e com maior concentração 

no município de Duque de Caxias. Desta forma, pode-se dizer que os 

conhecimentos climatológicos que permeiam os conteúdos da geografia acadêmica 

e escolar tronam-se primordiais. O professor, assim como alunos e a população, 

como um todo, ao observar sistematicamente um dado fenômeno, criam condições 

de formular teorias interpretativas sobre o mesmo, e consequentemente buscam 

soluções para a mitigação de problemas ambientais. Corroborando com tal pode-se 

dizer que a Internet oferece condições para uma maior democratização da vida na 

sociedade, uma vez que possui um mecanismo eletrônico de efetiva participação 

política e de difusão da informação, além de ser um meio ágil e relativamente 

barato de transmitir informações que interessam a sociedade. Tal vai de encontro à 

proposta da Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da Baixada Fluminense 

(coordenada pela profa. Simone Fadel) que tem como um dos propósitos socializar 

o conhecimento a partir do acesso on-line, isto é, a democratização do 

conhecimento ambiental. Neste sentido, o trabalho visa contribuir para a caixa de 

informações sobre a Dinâmica Ambiental da Baixada Fluminense, 

fundamentalmente no conhecimento sobre o tempo, clima e para as enchentes que 

assolam a Baixada Fluminense. O desenvolvimento é feito a partir do 

monitoramento da precipitação, usando pluviômetros caseiros, confeccionados e 

monitorados pela monitora e os alunos da disciplina de Climatologia da FEBF 

(Faculdade de Educação da Baixada Fluminense), além de dados obtidos pela 

estação pluviométrica do INMET, localizada em Xerém. Posteriormente os dados 

são tratados, analisados e disponibilizados, produzindo então relatórios sobre o 

tempo e o clima da região, contribuindo para produção de material e para o 

conhecimento de professores e da sociedade, possibilitando a utilização de tais 

informações desde para aulas, como no planejamento ambiental. 
 

E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL NA 

MONITORIA DA DISCIPLINA INTRODUÇÃO Á PEDAGOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DE LOURDES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Érica Reis da Conceição 

Voluntário(s):  

Luciana Maria da Conceicao Vieira 
 

A disciplina "Introdução à Pedagogia: história, formação e campo de atuação" 

cumpre a função de apresentar ao aluno do primeiro período do curso de Pedagogia 

os aspectos pertinentes ao perfil deste profissional, os embates deste campo do 

conhecimento e os desafios colocados atualmente relativos aos espaços de atuação 

deste profissional. Deste modo, o monitor desta disciplina tem a oportunidade de 

reaver os principais aspectos da história instituinte da disciplina, as legislações 

reguladoras da área e, mais amadurecido pela experiência adquirida ao longo do 

curso, redimensionar e refletir sobre sua entrada e participação enquanto 

profissional. O objetivo é alimentar o interesse pela atividade docente através de 

ações ligadas ao ensino. Tais ações permitem desenvolver experiência acadêmica 

pela participação nas várias atividades teórico-didáticas, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades didáticas e o amadurecimento teórico-pedagógico. 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas ao longo do semestre letivo e das 

quais, necessariamente, participará o monitor, estão: leitura e debate dos textos de 

apoio; elaboração de material audiovisual; auxílio aos alunos na realização de 

trabalhos coletivos, preparação de material escrito e observação atenta às 

demandas do alunado; Levantamento e pesquisa de material complementar ao 

trabalhado em aula; preparo de instrumentos de aferição de pontuação, médias e 

faltas (tabelas, planilhas e quadros). Entre os resultados alcançados, os destaques 

são: o desenvolvimento de habilidades e competências para o desempenho da 

atividade docente; o aprofundamento do debate teórico- metodológico pertinente 

às questões tratadas no curso; o amadurecimento da percepção do papel político 

do pedagogo e do papel social da educação; e maior autonomia reflexiva e 

pedagógica no domínio da experiência docente. 
 

E-mail: lullua2@yahoo.com.br 
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EDUCAÇÃO E INCLUSÃO: DIFERENTES GRUPOS, DIFERENTES DEMANDAS 

PARA A ESCOLA PÚBLICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Caroline Assis Portela Braz 

Gabriela Nunes Fernandes 
 

A disciplina "Educação Inclusiva" é uma disciplina obrigatória oferecida no sétimo 

período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Baixada Fluminense. Ela tem como principal objetivo analisar os fatores culturais, 

econômicos, políticos, ideológicos determinantes da diferença e da desigualdade, 

portanto, ela entende e discute com o grupo discente a inclusão desde uma 

perspectiva mais ampla no cenário educativo. A disciplina está estruturada em 

quatro diferentes módulos temáticos: Relações Etnico-Raciais, Relações de Gênero, 

Diversidade Sexual e Educação Especial. No decorrer do curso procura discutir: - A 

construção social do estigma que cerca o indivíduo - preconceitos, estereótipos e 

segregação; os fatores culturais, econômicos, políticos, ideológicos, determinantes 

na Educação Inclusiva; - Realizar uma análise das políticas de enfrentamento da 

diferença e da desigualdade frente ao contexto histórico – social - diretrizes, ações 

e estratégias; - Discutir os aspectos históricos do racismo e o contexto social e a 

discriminação racial; - Discutir a construção da identidade cultural nacional, a 

relação do conceito de identidade e de etnia; - Ampliar valores culturais, linguagem 

e afirmação sócio-existencial. - Reconhecer o direito à diferença de diferentes 

grupos que demandam não só o acesso, como a permanência na escola. Como 

proposta avaliativa da disciplina, cada estudante precisa construir um portifólio - 

impresso ou digital - dessas experiências e reflexões, além de realizarem oficinas 

pedagógicas no espaço da universidade, assim como fora dela. Os resultados da 

disciplina tem sido muito favoráveis, com uma avaliação extremamente positiva dos 

estudantes. A presença de monitora na disciplina tem sido de fundamental 

importância por poder relacionar as temáticas abordadas em aula, com atividades 

complementares que ocorrem dentro e fora da Universidade: mostra de cinema, 

vídeo-debate, visita à exposição, oficinas pedagógicas, palestras, entre outras 

ações que tem sido relacionadas com a disciplina. 
 

E-mail: kellyrussobr@gmail.com 
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ENTRE OUTRO E OUTRO: AVANÇOS DE UM MONITOR 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção 

Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA ALBERTI 

Estagiário(s):  

Dennys Chaves 
 

A monitoria da disciplina Teoria Psicanalítica II, matéria obrigatória do 6º período 

da ênfase B (Psicologia e Saúde), oferecida pelo Instituto de Psicologia da UERJ, 

ministrada pela Profa. Dra. Sonia Alberti, me proporcionou ampliar meus 

conhecimentos no que concerne a teoria freudiana e lacaniana. Tendo em vista 

meus conhecimentos já adquiridos desta temática em matérias cursadas 

anteriormente à monitoria, pude aprimorar minhas potencialidades e acumular 

mais conhecimento naquilo que mais me interessa na psicologia. Por meio das 

reuniões semanais junto à supervisora para discutir questões referentes à 

monitoria, cujo objetivo era o estudo e a orientação das tarefas realizadas, foi 

possível levantar questões e solucionar dúvidas dos textos lidos e das aulas 

assistidas. A partir das atividades complementares que ficaram a cargo do Monitor, 

ou seja, a projeção e o debate de dois filmes: "Um método perigoso” e “Freud além 

da alma”, uma questão relevante surgiu na turma que foi então aprofundada no 

trabalho com a Professora (os alunos da turma também entregaram trabalhos que 

tangiam esta questão). Trata-se da importancia do conceito de Outro para a teoria 

psicanalítica e sua diferença em relação ao conceito de outro (pequeno). A 

importancia desse desenvolvimento diz respeito à sua relevância para a psicanálise 

visar um sujeito que não é sem o outro, ou seja, que é, na realidade, efeito da 

articulação com o outro, da linguagem, da cultura, dos pais, o Outro primordial, o 

outro social. Note-se que não há, portanto, para a psicanálise, um sujeito que 

possa ser sequer pensado fora de seu contexto e fora de sua relação com o mundo 

que o cerca. A proposta desse poster é retomar esses debates e aprofundá-los a 

partir do que foi desenvolvido durante o semestre e durante os debates com os 

demais alunos. 
 

E-mail: sonialberti@gmail.com 
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FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM E EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM 

PROJETO DE ESCRITA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA CABRAL DA SILVA 

Estagiário(s):  

Daise Silva dos Santos 
 

O presente trabalho é fruto da monitoria realizada na disciplina Fundamentos da 

Linguagem e Educação. Trata-se de uma disciplina obrigatória na matriz curricular 

do curso de Pedagogia e tem como objetivos: compreender as relações entre 

linguagem, sociedade e educação em uma perspectiva histórica e cultural; 

identificar e examinar as diferentes concepções de linguagem, língua, texto e 

discurso que fundamentam as diferentes práticas pedagógicas; e propor 

contribuições teóricas e práticas na compreensão da linguagem como instância 

dialógica e formadora da subjetividade humana (GERALDI, 2004; BAKHTIN, 1992; 

BAGNO, 2004). Esses eixos ancoram-se em uma perspectiva sóciointeracionista em 

relação à linguagem, cuja ênfase recai nas ações discursivas que os sujeitos 

produzem em sociedade. Para tanto, o conteúdo desenvolvido durante o período 

aborda temáticas como as contribuições das línguas estrangeiras no Brasil e as 

variações linguísticas. Na condição de monitora, pude notar a maneira como os 

alunos se apropriaram dos conteúdos abordados para elaboração de seus trabalhos 

finais e sobre isso me debruço nesta pesquisa. Portanto, analisei um dos trabalhos 

realizados pela turma do primeiro semestre de 2015. A proposta da atividade 

consistia em elaborar um projeto de escrita nos moldes de uma sequência didática. 

Isto exigiu que os graduandos se organizassem em grupos e escolhessem um dos 

eixos tratados na disciplina conforme seus interesses. Com base nos roteiros que 

dez grupos apresentaram, reflito sobre as escolhas realizadas, os interesses mais 

frequentes e as apropriações que fizeram com relação às leituras desenvolvidas ao 

longo da disciplina, assim como em relação aos pressupostos teóricos e 

metodológicos que conformam a disciplina Fundamentos da Linguagem e Educação. 

Por último, sublinho a importância da atividade de monitoria na minha formação no 

curso de Pedagogia, na medida em que trouxe contribuições adicionais para a 

compreensão do exercício da docência. Constato, através desta análise, que na 

elaboração dos projetos predominou a temática das variações linguísticas, 

entretanto, cada grupo optou por trabalhar de maneira específica, embasados pelos 

referenciais teóricos da disciplina. Além disso, noto que acompanhar as aulas, 

participar da orientação e avaliação de tais trabalhos me proporcionaram reflexões 

sobre a atividade docente e compreensão dos processos de ensino-aprendizagem 

oriundos da interação entre a professora e os alunos. 
 

E-mail: marciacs@ism.com.br 
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INFÂNCIA E POLÍTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL :UMA RELEITURA DA 

LEGISLAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERA MARIA RAMOS DE VASCONCELLOS 

Voluntário(s):  

Barbara Fernandes Bersot 

Karla Silva de Oliveira Cardoso 
 

O presente trabalho tem como intensão apresentar algumas das conquistas 

históricas da educação brasileira em âmbitos da legislação. Nos anos de 1980 e 

1990, no Brasil, aconteceram mudanças na concepção de educação infantil, e o 

estudo dessa legislação pontua algumas problemáticas presentes na educação. As 

sínteses e reflexões desse trabalho fazem parte dos encontros semanais realizados 

pelo Núcleo de estudos pesquisas e extensão, NEI: P&E e infância saber docente, 

neles consideramos aspectos relacionados às diretrizes legais no campo da 

educação infantil e a atual formação profissional. Como marco legal temos a 

Constituição Federal de 1988 que estabeleceu o mínimo de direito e garantias 

fundamentais da educação, ela vem mencionada nos direitos sociais, de proteção, 

saúde, da assistência à infância. Depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDB 1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 1990, que 

nesses anos de 2015 completa 25 anos de sua criação. Reafirmação a garantia de 

sistema educacional. A expansão da sociedade civil no âmbito de organização e 

implementação dessas leis e diretrizes, acontecerá nas ações e de politicas publicas 

eficazes para à garantia de um ensino de qualidade com crianças de zero a seis 

anos. É importante lembra que a inclusão da educação infantil como primeira etapa 

da educação básica adquire maior responsabilidade para esse setor. Os percursos 

históricos desses marcos legais serão narrados com ênfase nos estudos de Manuel 

Sarmento (2007) e Vasconcellos (2011) Aquino (2009, 2012,2015) como 

interlocutores nas abordagens sobre crianças e infâncias na educação infantil. 

Palavras chaves: Infância, educação infantil e lei 
 

E-mail: vasconcellos.vera@gmail.com 
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INTEGRANDO AMBIENTE, SAÚDE E SEXUALIDADE NA DISCIPLINA 

LABORATÓRIO DE ENSINO I DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TATIANA GALIETA NACIMENTO 

Estagiário(s):  

Bruna Patti 
 

A disciplina Laboratório de Ensino I compõe o currículo da Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Faculdade de Formação de Professores (FFP) sendo oferecida no 

primeiro período. Os objetivos enunciados em sua ementa são: i) compreender as 

questões de saúde, ambiente e sexualidade a partir de uma perspectiva histórica; 

analisar práticas e materiais didáticos envolvendo os temas educação ambiental, 

saúde e sexualidade no contexto da escola básica e de espaços educativos não-

formais; produzir materiais e metodologias inovadoras para o trabalho com estes 

temas. A disciplina vem sendo ministrada pela mesma docente desde 2012-2 e sua 

bibliografia tem sido revista e atualizada, bem como suas metodologias, a cada 

semestre. A disciplina busca a integração dos temas Ambiente, Saúde e 

Sexualidade, por um viés crítico e reflexivo, estimulando discussões em grupo ou 

coletivas. Ela tem sido dividida, por questões pedagógicas, em três blocos. O 

primeiro deles foca a Educação Ambiental (EA) no qual inicialmente discutimos 

sobre as concepções dos licenciandos sobre EA geralmente influenciadas tanto pela 

mídia quanto pela escola. Ainda no Bloco I, focalizamos a leitura e discussão de 

textos que estabelecem um retrospecto histórico da EA desde um ponto de vista 

questionador e reflexivo e assistimos a vídeos seguido de um debate sobre as 

relações entre o conceito de sustentabilidade e a possibilidade de adotarmos um 

“comportamento ambientalmente correto” estando inseridos em uma sociedade do 

consumo. O Bloco II da disciplina focaliza o tema Saúde explorando as concepções 

sobre Saúde e Educação em Saúde que os licenciandos possuem para, em aula 

posterior, explorar as relações causais e multicausais entre Ambiente e Saúde. 

Foram lidos e discutidos, ainda, textos do tipo relatos de experiência de professores 

em aulas com temas relacionados à Saúde. No Bloco III realizamos o estudo do 

tema Sexualidade iniciando com um debate com toda a turma a partir de 

documentários que abordam os temas gravidez na adolescência, aborto e questões 

de gênero. Outros dois textos também serviram de base para os estudos, sendo um 

que relata experiências sobre o trabalho com o tema Sexualidade em escolas 

públicas e outro que narra a experiência de duas autoras de livros didáticos ao 

escreverem capítulos sobre reprodução humana. As avaliações feitas na disciplina 

foram: estudos dirigidos, provas escritas e confecção de planos de aula e materiais 

didáticos que integrassem os temas estudados. 
 

E-mail: tatigalieta@gmail.com 
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MONITORIA ALFABETIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 

Estagiário(s):  

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA 
 

MONITORIA ALFABETIZAÇÃO Adriana dos Santos Souza Pereira UERJ/FFP 

adrianapereira372@outlook.com Este trabalho visa apresentar as ações realizadas 

nas aulas da disciplina Alfabetização III que acontece na Faculdade de Formação de 

Professores.Essa atividade tem oportunizado uma rica aprendizagem no que diz 

respeito aos processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Estar em sala 

de aula, acompanhando a profª Jacqueline Morais, tem me permitido refletir sobre 

as práticas alfabetizadoras que eu vivi e aquela que eu gostaria de desenvolver 

como professora. Durante a disciplina Alfabetização, uma das atividades que temos 

realizado tem sido a produção de registros das aulas. Os alunos são estimulados a 

escreverem sobre cada aula, refletindo sobre aquilo que ocorreu e sobre como 

viveram as atividades. Em cada aula, iniciamos com a leitura de alguns cadernos de 

registro. Temo também desenvolvido atividades decontação de história, bem como 

diferentes dinâmicas que buscam discutir a leitura e escrita. Sendo assim, a 

aprendizagem através do coletivo, provoca o outro a considerar novas formas de 

aprendizagem. A força da palavramundo, como anuncia e defende Paulo Freire, 

leva-nos a perceber que não existe um único modelo de ensinar. Através desta 

dinâmica esperamos incrementar as discussões sobre leitura e escrita e também 

proporcionar um espaço de reflexão, autonomia e autoria das práticas cotidianas 

dos educadores. Palavras-chave: Alfabetização, formação continuada e prática. 
 

E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
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MONITORIA DE FEBF10-08330 - PRÁTICA DE ENSINO III EM GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIANO XIMENES ARAGAO 

Estagiário(s):  

Thamyres da Silva Costa 

Voluntário(s):  

Bruna da Silva Cavalcante 
 

A monitoria de Prática de Ensino III em Geografia baseia-se em observações das 

aulas, auxílio ao professor que a ministra e busca sanar as dúvidas e questões 

apresentadas pelos discentes inscritos no curso. Esta monitoria procura evidenciar 

a relação entre teoria e prática, pois a partir da observação e participação das aulas 

observou-se o interesse dos alunos em questões práticas no cotidiano escolar, em 

especial sobre as metodologias e técnicas de ensino. Grande parte dos graduandos 

de licenciatura em geografia preocupou-se em como trabalhar os conteúdos da 

geografia escolar de forma mais significativa para os alunos, sobressaindo-se 

aspectos ligados aos processos de cognição, portanto, à aprendizagem significativa. 

Portanto, esta questão propiciou debates em torno da pesquisa desenvolvida pela 

bolsista, no grupo “Ensino de Geografia nos espaços periféricos: dilemas e 

desafios”, coordenada pelo Professor Dr. Luciano Ximenes Aragão, no NIESBF-

Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Baixada Fluminense. O trabalho consiste em 

apresentar o espaço da rua como uma possibilidade de espaço lúdico, através das 

brincadeiras que as crianças realizam e da interação. O objetivo inicial da pesquisa 

é relacionar as brincadeiras de rua com os conteúdos da geografia escolar, 

estabelecendo relações entre a geografia da vida cotidiana, a geografia acadêmica 

e a geografia escolar. A partir da apresentação da pesquisa da bolsista, os debates 

foram gerados com os discentes onde se discutia a adequação de conteúdos da 

Geografia Escolar; as possibilidade e estratégias de apropriação do conhecimento; 

potencialidades inovadoras e criativas sobre a construção do conhecimento; e a 

viabilidade e técnicas de ensino e construção de material didático. Constituiu-se em 

momentos de troca de experiências entre os alunos, a bolsista e a professora 

responsável pelas turmas de Prática de Ensino em Geografia. A apresentação da 

pesquisa também permeou as turmas de Prática de Ensino I em Geografia e Prática 

de Ensino VII em Geografia, onde também houve uma significativa participação dos 

alunos no debate. O diálogo com os alunos e a apresentação do trabalho possuiu o 

objetivo de estimular o interesse pela pesquisa nos graduandos, auxiliando na 

formação dos alunos, pois é imprescindível contribuir com a concepção da 

importância do professor-pesquisador ao mesmo tempo em que se privilegia a 

importância do professor-reflexivo, aquele que reflete sobre a e na prática. 
 

E-mail: lucianoximenes@yahoo.com.br 
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MONITORIA DE FEBF10-08342 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I EM 

GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIANO XIMENES ARAGAO 

Estagiário(s):  

Pablo Duarte Ferreira 
 

A monitoria da disciplina de Estágio Supervisionado I e em Geografia tem por 

objetivo a prestação de assistência aos alunos de estágio em suas atividades. 

Promove ainda iniciativas que visar estreitar o vínculo entre teoria e prática em sala 

de aula. Desenvolvendo-se um trabalho conjunto que se estende ao Projeto de 

Iniciação à Docência, denominado “Epistemologia e Ontologia do professor de 

Geografia”, onde se busca analisar o que é ser um professor de Geografia nas 

regiões periféricas, com enfoque na Baixada Fluminense; investiga-se de que forma 

esse profissional pode servir para a formação política dos educandos partindo do 

conceito do professor como intelectual transformador sensível aos desvendamentos 

das complexas relações entre espaço e sociedade. Foram realizadas dinâmicas de 

grupo com os alunos das turmas de Estágio Supervisionado I e III em Geografia na 

Faculdade de Educação da Baixada Fluminense para entender as experiências dos 

estagiários buscando proporcionar momentos educativos que possibilitem o 

confronto de comportamentos, valores e vivências. Nessas dinâmicas, cada grupo 

expressou sua postura política e apontamentos relacionados à metodologia e 

referenciais teóricos ligados à Geografia Escolar. A sequência completou-se com a 

avaliação dos alunos sobre as atividades desenvolvidas confrontadas com suas 

experiências na realização de seus estágios. Também foram observados e 

analisados os relatórios dos alunos de estágio supervisionado I e realização de 

entrevistas semiestruturadas com os professores da rede Estadual do Rio de 

Janeiro atuantes nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti para 

aprofundar os debates que envolvem o cotidiano desses professores, entre os eixos 

das entrevistas estavam: percursos de sua formação, a prática em sala de aula, os 

desafios e suas esperanças. Esses debates das entrevistas com os professores 

foram levados para os alunos das turmas de estágio supervisionado na busca de 

aprimoramento da qualidade de formação do Licenciando em Geografia, cujo intuito 

se estabeleceu no confronto e no movimento colocado entre teoria e prática. Entre 

os resultados preliminares constatou-se que muitos desses professores atuantes na 

rede estadual mesmo com suas dificuldades gostavam do seu ofício na docência e 

continuaram a tentar estimular seus alunos em torno das contradições do/no 

espaço. 
 

E-mail: lucianoximenes@yahoo.com.br 
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METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: REFLEXÕES 

TEÓRICAS E PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PESQUISADORES 

DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TATIANA GALIETA NACIMENTO 

Estagiário(s):  

Raiele do Valle Perlingeiro 
 

A disciplina Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia é oferecida no quinto 

período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de Formação 

de Professores e tem sido ministrada pela mesma docente desde 2013-1. Neste 

último semestre de 2015-1 a disciplina passou a contar com uma monitora que 

auxiliou a revisão de sua bibliografia básica e das metodologias empregadas. Sendo 

assim, relatamos neste trabalho as atividades realizadas após esta reformulação 

recente. A disciplina tem como objetivos: compreender os processos históricos de 

constituição das disciplinas escolares Ciências e Biologia; analisar as diferenças e 

semelhanças entre o conhecimento científico e o conhecimento escolar; analisar as 

implicações das políticas educacionais no contexto do ensino de Ciências e Biologia; 

discutir processos diversificados de avaliação no ensino de Ciências e Biologia; 

conhecer os principais referenciais teóricos utilizados na pesquisa em Educação em 

Ciências; analisar as contribuições da pesquisa para a prática docente; construir e 

executar projetos de pesquisa em Educação em Ciências. Para tanto, a disciplina foi 

dividida em quatro grandes blocos sendo todos eles avaliados constantemente pela 

professora, a monitora e os licenciandos cursantes. O primeiro bloco tratou dos 

temas história das disciplinas escolares; reformas curriculares; e Didática das 

Ciências (transposição didática e mapas conceituais). Este bloco ficou caracterizado 

por ser de natureza teórica, embora sempre buscássemos estabelecer diálogos com 

a prática docente. Ao seu final, foi realizada uma prova escrita individual com 

consulta. O segundo bloco, assim como o terceiro, foi organizado no formato de 

Grupos de Estudo. No Bloco II, os licenciandos se dividiram em grupos e realizaram 

a leitura e depois a apresentação em sala de aula de cinco textos sobre 

metodologias no ensino de Ciências e Biologia. Os temas estudados foram: aulas de 

campo, abordagem temática, avaliação, experimentação didática e sequências 

didáticas. No terceiro bloco, os grupos estudaram e apresentaram textos sobre 

recursos didáticos, sendo eles: livros didáticos, redes sociais virtuais, modelos, 

jogos e vídeos didáticos. Ao final dos blocos II e III foi realizada uma aula prática e 

uma prova escrita em duplas. Por último, no quarto bloco, os licenciandos tiveram 

que elaborar projetos de pesquisas na área de Ensino de Ciências e apresentá-los 

em sala de aula, o que também constituiu uma avaliação da disciplina. 
 

E-mail: tatigalieta@gmail.com 
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O ENSINO DE GEOLOGIA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

(FEBF): CONTRIBUIÇÕES AO CONHECIMENTO AMBIENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA PAULA DE SOUZA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Raphael Rodrigues Brizzi 

Rodrigo Lobato 

Estagiário(s):  

Amauri Alves Meira Lima 

Voluntário(s):  

Bruna da Silva Cavalcante 

Juarez dos Santos Gonçalves Junior 

Mariana Anversi Uchoa 

Ricardo Alves dos Santos 
 

Os conteúdos da geologia são primordiais para a compreensão do funcionamento 

do Planeta Terra, embora muitas décadas venham-se discutindo a relevância dos 

recursos naturais para a sociedade, nota-se que ainda há grande dificuldade de 

compreensão dos conceitos relacionados ao meio físico por parte de alunos e 

professores tanto no ensino fundamental como médio. Pode-se dizer que o 

conteúdo de geociências, de forma geral, é distribuído de forma desconexa gerando 

a compreensão insatisfatória por parte dos alunos sobre o funcionamento do 

Planeta Terra. A problemática em questão está em muito pautada no baixo domínio 

dos conteúdos de geologia e geografia física professores de geografia e até mesmo 

de ciências naturais, acarretando em ensinamento deficiente, fragmentado e 

desinteressante. Deficiência também percebida nos conteúdos ambientais dos livros 

didáticos, assim como na pouca existência de recursos didáticos de geologia e 

geomorfologia nas escolas, o que favorece a utilização de informações 

desvinculadas do cotidiano dos alunos. Desta forma, o trabalho tem como objetivo 

de contribuir com acervo de recursos didáticos da disciplina de geologia no curso de 

licenciatura em geografia, assim como promovendo materiais e desenvolvendo 

atividades, visando à melhoria da qualidade do ensino-aprendizado dos discentes, 

isto é, aos futuros professores e consequentemente acarretando no maior interesse 

e compreensão sobre conceitos ambientais para os alunos no ensino tanto 

fundamental como no médio. 
 

E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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O ESTADO NO BRASIL E AS POLITICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA TERESA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Cerlandia Aguiar Barbosa 
 

A monitoria vinculada à disciplina “Políticas Públicas e Educação” forneceu uma 

base teórica sólida bem como o domínio do referencial da teoria política, com 

ênfase no conceito de Estado, políticas públicas e mais especificamente a 

problematização das políticas públicas de educação no contexto da realidade 

brasileira. Partindo das unidades trabalhadas no Programa do Curso os referenciais 

teóricos nortearam uma reflexão intitulada "O Estado no Brasil e as politicas 

públicas de educação" que se apoia em 2 grandes eixos de análise: EIXO 1 – 

Referencial teórico-metodológico básico de análise – Construção histórica do 

conceito de Estado – Estado Liberal, Estado Burguês, Estado Concorrencial, Estado 

Monopolista. O papel do Estado capitalista monopolista brasileiro e suas 

transformações ao longo do século XX e XXI. O conceito de Estado Ampliado de 

Gramsci – sociedade política e sociedade civil. Brasil – o Estado Desenvolvimentista 

e o advento do Estado Neoliberal dos anos de 1990. EIXO 2 – Determinantes 

históricos das Políticas de Educação no Brasil - As políticas públicas sociais e suas 

distintas formas de implementação. O encaminhamento histórico das políticas 

publicas de educação no contexto da realidade brasileira nos anos de 1980, 1990, 

2000 e dias atuais. Marcos históricos de referência no âmbito dos 

encaminhamentos políticos das políticas públicas de educação: a) o processo de 

democratização dos anos de 1980; b) a nova constituição de 1988; c) Governo 

Collor e Governo Itamar – Plano Decenal de 1993; d) Governo FHC – implantação 

do modelo neoliberal de Estado; aprovação da LDBEN, 1996; e) o Plano Nacional de 

Educação de 2001; f) Governo Lula, 2002; g) PDE - Plano de Desenvolvimento da 

Educação de 2007; h) Governo Dilma, Plano Nacional de Educação de 2014. A 

experiência da monitoria resultou no desenvolvimento de uma reflexão crítica da 

realidade educacional assim como o trabalho vivenciado possibilitou a construção 

do entendimento do papel do método na construção do conhecimento científico. 

Nesse sentido, destaco a apropriação e o entendimento do conceito da totalidade e 

sua função quanto ao conhecimento da especificidade (o todo / a parte); ou seja, a 

compreensão do fenômeno político enquanto síntese exige uma reflexão que leve 

em conta fundamentalmente o conjunto do fenômeno social em suas múltiplas 

determinações. 
 

E-mail: tetecavalcanti@terra.com.br 
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O LUGAR DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA LUCIA DE ABRANTES FORTUNA 

Estagiário(s):  

Alexandre Frauches Teixeira 
 

O projeto caracteriza-se pelo acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvida pelo componente curricular de Psicologia da Educação, nos 

cursos de licenciaturas da FFP/URJ, oportunizando a iniciação aos processos de 

produção e transmissão do conhecimento neste campo disciplinar, estimulando, 

ainda, as atividades relacionadas à docência, tanto no âmbito da própria 

Universidade, quanto no da Escola Básica, visando o aperfeiçoamento técnico-

cultural e a vivência pedagógica, política e social Tem por objetivo geral, 

reconhecer o lugar ocupado pela Psicologia na Educação, através da análise dos 

seus paradigmas e do debate sobre os seus efeitos nos práticas escolares. Como 

objetivos específicos, pretende: compreender a construção epistemológica no 

campo da Psicologia e sua articulação com o campo da Educação; conhecer as 

características básicas que marcam cada paradigma que compõe o campo da 

Psicologia e sua influência nas concepções e práticas em Educação e identificar e 

analisar os condicionantes.A metodologia utilizada é o compartilhamento das 

informações através de exposições orais, leituras e discussões de textos, trabalhos 

em grupos e individuais. São utilizados palestras, vídeos e filmes para reflexão, 

debate e sistematização dos conteúdos, visando estabelecer um processo interativo 

de construção e reconstrução entre saberes. A frequência, a participação e a 

produção escrita são elementos de avaliação, observando a propriedade, a 

profundidade e as inter-relações na abordagem do tema. O monitor vem 

funcionando como co-orientador das atividades, onde, a partir de seus estudos 

anteriores, atua como facilitador e tradutor das temáticas desenvolvidas, mediando 

a relação ensino-aprendizagem e possibilitando uma oportunidade a mais na sua 

formação docente. 
 

E-mail: maludeaf@gmail.com 
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O PROCESSO DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O REFLEXO NO SEU 

DESNVOLVIMENTO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERA MARIA RAMOS DE VASCONCELLOS 

Estagiário(s):  

Karla Silva de Oliveira Cardoso 
 

Neste trabalho pretendo mostrar o papel que o brinque exerce sobre as crianças 

nos seu anos iniciais nas creche, influenciando suas ideias, escrita e seu 

desenvolvimento mental e motor para o resto da sua vida escolar e não escolar. 

Esse trabalho foi desenvolvido a partir da observação das crianças em creche e fora 

do âmbito educacional nos seus respectivos momentos de brincadeiras em grupo ou 

ate mesmo sozinhas, vendo assim como elas resignificam o mundo que é dado para 

elas de uma forma lúdica e desprendida de regras impostas pelos adultos que as 

circundam. Com base nas teorias de Lev Vygotsky e Henri Wallonm sobre a 

influencia do brinquedo, do brincar e do objetos que viram brinquedos foi 

desenvolvido essa pequena observação com base em visitas, observações e 

comparações com os trabalhos anteriormente feitos para nos dias de hoje termos 

uma melhor perspectiva da verdadeira influencia do brincar na vida das crianças, 

para com isso poder inserir na vida escolar sem termos maiores resistências dos 

pais. "A criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos 

dirigidos a elas" Henri Wallonm Segundo Vygostsky (1998), para entendermos o 

desenvolvimento da criança, é necessário levar em conta as necessidades dela e os 

incentivos que são eficazes para colocá-las em ação. O seu avanço está ligado a 

uma mudança nas motivações e incentivos, por exemplo: aquilo que é de interesse 

para um bebê não o é para uma criança um pouco maior. Lev Vygotsky Palavras - 

Chaves: Criança, brincar, desenvolvimento 
 

E-mail: vasconcellos.vera@gmail.com 
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O TRABALHO DE CAMPO COMO EXPERIÊNCIA DE APROFUNDAMENTO NA 

DISCIPLINA DE FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS CESAR ARAUJO CARVALHO 

Estagiário(s):  

Murillo Basile Lemos 
 

Em sala de aula discutimos diversos aspectos teóricos e conceituais para 

compreender os diferentes processos formadores do território brasileiro. 

Entretanto, o debate teórico é por vezes insuficiente para a assimilação de todo o 

movimento de constituição do Estado brasileiro e, principalmente, no que se refere 

aos conflitos territoriais do estabelecimento de fronteiras e soberania, e da atual 

(mas também histórica) emergência de territorialidades distintas dentro do 

território nacional mas que se chocam com os interesses, leis ou práticas do 

Estado. O trabalho de campo permite assim perceber não apenas a geopolítica 

empiricamente, com sua ação sobre o espaço geográfico, como nos permite 

vivenciar experiências de conflitos. O trabalho de campo permite ainda a 

compreensão e apreensão com relação às diferentes formas de apropriação do 

espaço, conformando limites e fronts territoriais interiorizados na escala do Estado-

nação. O trabalho de campo enfim é de grande importância para a formação não 

apenas de geógrafos que compreendem e se articulam aos territórios com os quais 

se relacionam, mas principalmente para a formação de professores-pesquisadores 

que possuem a tarefa de ensinar, educar, produzir conhecimentos e formar sujeitos 

capazes de se perceber no mundo e de atuar nele, professores capazes de perceber 

as contradições que se instauram e conformam os limites territoriais, e 

compreender os processos e dinâmicas constituintes do território brasileiro. Na 

geografia a vivência do trabalho de campo permite muito mais que descrever os 

processos constituintes do espaço, nos permite também compreender, e porque 

não, atuar transformando e nos apropriando deste espaço. Para o geógrafo é 

necessário muito mais que conhecer os aspectos físicos do território brasileiro, mas 

é fundamental compreender a importância dos sujeitos e suas ações dentro deste 

mesmo território. 
 

E-mail: mcesargeo@yahoo.com.br 
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PROJETO DE MONITORIA DA DISCIPLINA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  

Ana Beatriz Vaz de Azevedo 

Débora Miranda Coelho 
 

A monitoria da disciplina de Prática Pedagógica em Educação Inclusiva, oferecida 

pela Faculdade de Educação da UERJ, está vinculada ao Núcleo de Educação 

Especial e Inclusiva (NEEI). É oferecida aos licenciandos de diversas áreas desde 

2006 pelo colegiado das licenciaturas atendendo a portaria ministerial 1793 de 

1994 que recomenda sua inserção nos cursos de licenciatura. A monitoria atende 

por período seis turmas com alunos de diversos cursos, totalizando 

aproximadamente 300 alunos. A disciplina da a oportunidade de refletir sobre 

práticas docentes que levem em consideração pessoas com necessidades 

educacionais diferenciadas. Neste sentido, pudemos acompanhar as aulas onde 

ocorre não só a exposição dos conteúdos, mas também discussões e reflexões 

sobre a temática da disciplina, tendo sempre algum olhar diferenciado sobre a 

temática. Auxiliar nas oficinas oferecidas pela disciplina (Braille, Libras, Materiais 

Adaptados, Softwares e Planejamento Didático), assim como fazer leituras 

complementares, ajudar no cômputo da frequência dos alunos e no envio de textos 

base da disciplina. Além disso, os bolsistas participam de projetos de pesquisa no 

NEEI possibilitando contato com outros pesquisadores e enriquecimento da visão 

profissional no campo, por exemplo, por meio da participação em eventos - neste 

primeiro semestre de 2015, um trabalho foi apresentado no Congresso Brasileiro de 

Avaliação Psicológica, que envolve uma parceria entre um Centro de Apoio 

Especializado à Educação Profissional (CAEP) de jovens/ adultos com DI, no 

município do Rio de Janeiro, com a UERJ e a UFSCAR; apresentamos oficinas no 

Encontro para as Famílias com Síndrome de Willians. No segundo semestre, está 

prevista a participação em outros eventos, como o promovido pela organização não 

governamental Retina Rio em parceria com o NEEI. Assim, o objetivo de envolver 

alunos em atividades de docência, ensino e pesquisa, norteados pelo fazer 

universitário, vem sendo desenvolvido na bolsa de monitoria. 
 

E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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PRÁTICAS FORMATIVAS EM DIÁLOGO: A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA EM 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANELICE ASTRID RIBETTO 

Voluntário(s):  

Gabriel de Araújo Antunes 

Jussara Silva Cavalcante 

Kamilla Medeiros Souza 

Silvia Mellina Tereza Catarina Chinen de Oliveira 
 

Considerando-se a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva as 

atividades desenvolvidas na Monitoria de Educação Especial estiveram 

comprometidas com a reflexão acerca de aspectos históricos e práticos do campo 

em questão. Com o propósito de trabalhar os tensionamentos apresentados pelos 

alunos entre teoria e prática compreendidos, muitas vezes, enquanto binômios 

trabalhamos junto com a professora orientadora na elaboração de uma proposta 

que pudesse colaborar com a produção de novos olhares sobre as práticas 

inclusivas na escola regular. Neste sentido, além de uma criteriosa seleção de 

textos básicos e análise sobre a legislação também desenvolvemos diversas outras 

atividades que incluíram: - Produção de Oficinas sobre: Tecnologia Assistiva e de 

Materiais Adaptados para Alunos com Deficiência Visual e Baixa Visão; - Promoção 

e acompanhamento dos alunos em atividades externas de visitação em Instituições 

Públicas Escolares e não Escolares, incluindo a Escola Municipal Paulo Freire, a 

Associação Niteroiense do Deficiente Físico – ANDEF - e a Clínica Escola de Autismo 

em Itaboraí; - Organização dos grupos de estudo extraclasse e orientação dos 

alunos na elaboração dos seminários de fim de curso; - Organização e participação 

no Curso de Extensão: “Professores Formados na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ e Inclusão: entre políticas, práticas e poéticas”. Em função das 

atividades desenvolvidas acreditamos que o programa de monitoria atingiu os 

objetivos de promover o interesse pela atividade docente e a intensificação da 

relação professor-aluno pela possibilidade de participação no planejamento e 

avaliação das diversas atividades promovidas junto aos alunos da Disciplina. 

Consideramos que a experiência da monitoria promoveu um exercício de 

pensamento que colocou no centro o cotidiano da prática docente, priorizando um 

esforço teórico-prático que possibilita outro olhar sobre a Educação Especial, 

fundamentalmente na perspectiva da Educação Inclusiva. 
 

E-mail: anelatina@gmail.com 
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TRABALHO E EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO 

Estagiário(s):  

Cristiane Domingues da Silva 

Lenir Moraes das Chagas Vaccari 

Valmira Lucio da Silva 
 

O objetivo deste pôster é apresentar as atividades desenvolvidas pela bolsista de 

monitoria na Disciplina Trabalho e Educação. A finalidade do projeto é compreender 

a transformação do trabalho através do processo histórico e seus impactos na 

educação. As atividades foram estruturas em três eixos: 1) formação; 2) 

acompanhamento da atividade docente e 3) estruturação do laboratório de 

Trabalho e Educação. No primeiro eixo concentram-se os estudos necessários para 

entender a temática da disciplina, sua fundamentação teórica e os debates da área. 

No segundo eixo realizou-se acompanhamento e participação nas ações necessárias 

a prática docente: elaboração do programa, preparação das aulas, seleção do 

material didático, contato com a turma nas aulas, produção de instrumentos de 

avaliação, auxílio aos estudantes com dificuldades, envio de e-mails, organização 

dos seminários e produção de material audivisual. No terceiro eixo trata-se de 

iniciar a concepção do Laboratório de Trabalho e Educação que estará vinculado ao 

Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense 

(PINBA). As atividades deste foram: sistematização dos materiais da disciplina, 

levantamento do mundo do trabalho na região, entrevistas, organização de 

bibliografias, dentro outros. A monitoria de Trabalho e Educação trouxe 

contribuições para a formação da bolsista, em especial a compreensão de alguns 

processos que envolvem o trabalho e a educação, a análise dos padrões e dilemas 

da organização do trabalho na sociedade capitalista dependente e as sua 

implicações educacionais, considerando realidade social particular do mundo do 

trabalho e da educação nos Municípios da Baixada Fluminense. 
 

E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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A GEOGRAFIA REGIONAL ATRAVÉS DE CORDÉIS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO TADEU DE MACEDO SANTANA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Silvane de Castro Oliveira e Silva 

Estagiário(s):  

LEONARDO CALADO GONCALVES DO SUL 

VICTORIA VICENTE RODRIGUES LOPES 

BRUNO MILAN CARNEIRO DE ALBUQUERQUE 

JULIANA LOIOLA ROCHA 

LUIZ ROGERIO CORREA GOUVEA 

MARCELA FIGUEIREDO CACERES NUNES 

OTAVIO GONCALVES REZENDE 

PEDRO ASSIS RODRIGUES 

ROBERTO BARRETO ALVAREZ 
 

A Geografia Regional Através de Cordéis O Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência BIBID/CAPES, desenvolvido pelo Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ e UERJ/Maracanã, promoveu no 

transcorrer do 1º semestre de 2015, o projeto de pesquisa: “A Geografia Regional 

Através de Cordéis”, realizado junto à Escola Municipal Francisco Campos. O 

trabalho consistiu em planejar atividades artísticas no intuito de facilitar a 

compreensão do conteúdo programático sobre a região Nordeste do Brasil. Uma 

das atividades foi a apresentação da literatura de cordel aos discentes, sua origem 

e a grande apreensão da mesma pela cultura nordestina. Pois, como salienta 

Castellar (2010, p.66), “nas aulas de geografia, podemos utilizar diversas 

propostas, com o objetivo de desenvolver e estimular a capacidade leitora e 

possibilitar ao aluno a competência de criar seus próprios textos”.Na etapa seguinte 

foi proposto aos alunos que se dividissem em grupos, se organizassem e 

elaborassem seus próprios cordéis, aonde percebemos a compreensão do tema a 

partir dos trabalhos por eles confeccionados. Os mesmos foram expostos em 

murais na própria escola para que toda a comunidade escolar contemplasse tanto a 

criatividade dos alunos como uma marca cultural de uma das regiões mais 

importantes do país. O projeto sobre a Região Nordeste e suas especificidades 

geográficas ainda está em curso, portanto, os resultados ainda são tímidos. 

Entretanto, uma das atividades programadas para a conclusão do projeto consiste 

na elaboração de um trabalho de campo no Centro Luiz Gonzaga de Tradições 

Nordestinas para que os alunos possam conhecer as principais atividades 

econômicas desenvolvidas na feira e analisar a dinâmica dos fluxos migratórios 

inter-regionais de nordestinos para a cidade do Rio de Janeiro. A intenção dessas 

atividades é fazer com que os “alunos saibam articular as informações, analisa-las, 

relacioná-las para que de fato possam entender o que acontece no mundo” 

(Castellar, 2010, p. 43), para que eles compreendam a partir da educação 

geográfica a diversidade cultural do povo brasileiro e a heterogeneidade presente 

no território brasileiro. Referencias bibliográficas: CASTELLA, Sônia; VILHENA, 

Jerusa. ENSINO DE GEOGRAFIA. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 

E-mail: professorfabiotadeu@gmail.com 
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ARTE AMBIENTE ALTERIDADE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSEMERI GOMES DE OLIVEIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Luiza Gonçalves Dias Mello 

Anelice Ribetto 

Estagiário(s):  

Andreia Cardoso da Silva 

Ayama Vera Araujo Prado 

Fernanda Cabral 

Natália Silva da Motta 

Tânia Regina Santos 
 

O coletivo ARTE-AMBIENTE-ALTERIDADE (AAA) acontece desde março de 2014 no 

CIEP 411 Municipalizado Dr. Armando Leão Ferreira, situado no bairro Engenho 

Pequeno, São Gonçalo-RJ. Ele é efeito do Subprojeto de Pedagogia da Faculdade de 

Formação de Professores, do PIBID/CAPES/UERJ. Utilizamos a cartografia proposta 

por Gilles Deleuze e Felix Guattari, como um método de pesquisa-intervenção que 

busca acompanhar os processos de produção de subjetividades, dando visibilidade 

a eles através dos Diários de campo, como sugerido por René Lourau. Em nossos 

encontros entre alunos, bolsistas e professores tensionamos relações de 

poder/saber e controle, propondo um olhar investigativo e autogestionário no 

interior da instituição escolar. Nesses encontros, a arte constitui-se como 

dispositivo de sensibilização, disparador de deslocamentos e de abertura para a 

experiência, como uma ferramenta de problematização e desnaturalização dos 

postulados. Da mesma forma, o ambiente, a interação com outras espécies, 

desestabiliza as lógicas dominantes, provocando estranhamentos e processos de 

diálogo na alteridade (humana e não-humana), sem a subjugação do outro. O 

coletivo AAA atualmente trabalha com quatro frentes principais: a Banda, o Jornal 

O tal do Agora, a Horta Viveiro de Experiências e a Contação de Histórias e 

Produção Artística. Cada bolsista tem um envolvimento maior com uma dessas 

frentes, no entanto, é comum que circulem e participem das atividades das demais. 

Na Banda, a proposta é uma vivência musical onde cada aluno envolvido aprende a 

tocar diversos ritmos e instrumentos, que circulam durante os ensaios, em uma 

proposta musical que aposta na criação coletiva. O Jornal O Tal do Agora reúne 

alunos, bolsistas e supervisora para conversa e produção textual. A Horta Viveiro 

de Experiências é proposta pelo AAA como um espaço de experimentação, onde as 

crianças interagem umas com as outras, com as bolsistas e com os demais seres 

que compõe aquele ambiente. A proposta da Contação de histórias e produção 

artística ocorre na própria sala de aula e envolve uma história e depois uma 

produção artesanal, dentro da mesma temática. Em todas essas frentes um eixo 

comum é a troca e a aproximação dos alunos, bolsistas e professores, produzindo 

relações de afetividade e coletividade, desnaturalizando posições hierárquicas 

estabelecidas e problematizando conceitos reproduzidos no cotidiano. 
 

E-mail: rosimeri.dias@uol.com.br 
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ATIVIDADES PRÁTICO-EXPERIMENTAIS NO COLÉGIO ESTADUAL MÁRIO 

TAMBORINDEGUY: AÇÕES DOS BOLSISTAS PIBID DO SUBPROJETO 

BIOLOGIA DA FFP/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TATIANA GALIETA NACIMENTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Flavia Renata Silva Jorio Bianchini 

Estagiário(s):  

Beatriz Pereira Jacques 

Jéssica Ponte Martins de Souza 

Marcos Vinicius Rangel Ferreira 

Rafaella Scheiner de Oliveira Ferreira 

Rute da Silva Nunes 
 

As atividades prático-experimentais dentro das aulas de ciências são recursos 

fundamentais para a construção do conhecimento científico, embora, tais práticas 

não garantem, por si só, obtenção de resultados eficazes no processo ensino-

aprendizagem, pois qualquer ação pedagógica bem sucedida requer prática 

reflexiva. O ensino experimental deve propor a exploração dos conteúdos para além 

da discussão teórica havendo problematização e contextualização destes de modo 

que sua compreensão transcenda ao nível fenomenológico. Visando dinamizar as 

relações prática-teoria na sala de aula, os bolsistas de Iniciação à Docência do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto 

Biologia da Faculdade de Formação de Professores (FFP), desenvolveram aulas 

práticas, entendidas como atividades que propiciam o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e psicomotor dos alunos em turmas do sexto, oitavo e nono ano do Colégio 

Estadual Mário Tamborindeguy, situado no município de São Gonçalo, RJ. Alguns 

dos trabalhos executados no primeiro semestre de 2015 foram: atividades práticas 

de fotossíntese, fermentação, digestão, propriedades do ar, confecção de maquetes 

de energias alternativas, sistema digestório, efeito estufa, produção de lâminas de 

célula, confecção do mural “Quantidade de açúcar nos alimentos” e armadilhas para 

o mosquito Aedes egypt. Durante o semestre foi evidente o efeito dessas práticas 

na dinâmica das relações aluno-professor, estabelecendo diálogo entre os sujeitos 

no cenário ensinar-aprender. 
 

E-mail: tatigalieta@gmail.com 
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AÇÕES DO SUBPROJETO BIOLOGIA FFP NO CIEP 410 PATRÍCIA RENDLER 

GALVÃO PAGU NO ÂMBITO DO PIBID 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TATIANA GALIETA NACIMENTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Viviane de Mendonça Soares 

Estagiário(s):  

Amanda Caroline Silva Pereira 

Josannizy Lino da Silva 

Jéssica Elisa Nogueira Gonçalves 

Keise Almeida Souza 

Marcella Cristina Frazão da Silva 

Paula Monnerat Floriano 
 

Neste trabalho apresentamos as atividades desenvolvidas no ano de 2015 pelas 

bolsistas do Subprojeto Biologia da Faculdade de Formação de Professores (FFP) 

vinculadas ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no 

CIEP 410 Patrícia Rendler Galvão Pagu, localizado no município de São Gonçalo, RJ. 

O subprojeto Biologia FFP tem buscado envolver os licenciandos nas práticas e 

saberes escolares, a partir da busca de atividades pedagógicas alternativas que 

fazem com que os alunos tenham um interesse maior pela disciplina, bem como 

proporcionar uma vivência reflexiva da problemática escolar. No primeiro semestre 

de 2015 foram realizadas atividades com as turmas de sétimo e oitavo ano do 

ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio sobre HIV/AIDS, com o 

objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância da prevenção, mostrando 

os malefícios da doença. Além disso, foram planejadas e executadas atividades 

práticas, tais como: a confecção de modelos didáticos das células eucariontes e 

procariontes, atividades sobre cadeia alimentar, identificação dos tipos de solos, 

confecção de modelos didáticos de células animal e vegetal e de DNA, jogo didático 

sobre aquecimento global, prática experimental de extração de DNA de morangos 

atividade (teórica e prática) sobre morfologia de vegetais superiores (condução, 

tecidos, xilema e floema) e prática de detecção de amido em alimentos. Todas 

essas atividades foram realizadas com o objetivo de fazer com que as aulas fossem 

dinâmicas e que os alunos tivessem sua atenção desperta para as aulas de Ciências 

e Biologia como também conseguissem aprender os conteúdos selecionados. Além 

dessas atividades relacionadas ao currículo mínimo, no Dia do Meio Ambiente uma 

bolsista de Iniciação à Docência, com auxílio da professora supervisora, realizou 

uma oficina de preparação de sabão a partir de resíduos de óleo, mostrando a 

importância da reciclagem. 
 

E-mail: tatigalieta@gmail.com 
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AÇÕES INCLUSIVAS DO SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR CAP-UERJ: 

ADEQUAÇÕES PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA BRAUN 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Maria Nogueira da Fonseca Athayde 

Lidiane Aparecida De Almeida 

Maria Beatriz Dias da Silva Maia Porto 

Estagiário(s):  

Carlos Vinícius Barros Gomes 

Cintia Monte da Silva 

Clayton Torres Felizardo 

Cristiane Pinto de Souza 

Daniel José Simões da Silva 

Erika Paula Amorim da Silva 

Gabriel Ramos da Silva 

Gleika Maria Marques 

Janaina Alves Rangel 

Jaqueline Ribeiro Miguel 

Luana Araujo de Moura 

Lucia Iris Pontes Claro 

Marcos Luis Oliveira da Costa 

Maria Clara Ferrazani Santos 

Mateus Santos Oliveira Junior 

Paulo Gomes Barbosa 

Pedro Henrique de Castro Moura 

Priscilla Souza do Nascimento 

Renato Maciel Campos 

Viviane Marques de Oliveira 

Ágata Gabriel Silva 
 

No ano de 2015 o foco do projeto é a intervenção direta dos bolsistas das diversas 

licenciaturas dentro da E. E. João Alfredo. Esta ação tem permitido a compreensão 

de como se dá a contextualização de conteúdos. A vivência da prática pedagógica 

aliada a uma ação educativa efetiva e que produza resultados se mostra como um 

desafio. Como pensar a transmissão de conteúdos curriculares mínimos de uma 

forma motivadora, agradável e atrativa? Como pensar o espaço escolar como 

produtor de saberes? Como fazer o link entre as ciências aparentemente distantes e 

irreais e o cotidiano de alunos de periferias urbanas? Como tornar essas ações 

acessíveis a todos? Algumas oficinas foram desenvolvidas permitindo a interação 

entre os bolsistas e os alunos da escola e professores. O resultado das oficinas e 

encontros é sistematizado, avaliado e daí surgem novos apontamentos, seja para 

manutenção ou mudança de metodologias, adequação de linguagens para maior 

acesso, inclusive de alunos com necessidades educacionais especiais. Em tais 

oficinas, os bolsistas apresentaram experimentos voltados a aprimorar o ensino de 

Física, Química e Biologia para o ensino fundamental e médio. A utilização de 

atividades mais lúdicas como experimentos e imagens para ensinar os conteúdos 

facilita o aprendizado significativo, não só daqueles que tenham alguma 

necessidade especial, como também dos demais alunos. O uso de tais adaptações 

chama a atenção dos alunos e desperta o interesse de todos. Ao pensarmos 

adaptações curriculares para beneficiar alunos com necessidades educacionais 
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especiais incluímos a todos e facilitamos a aprendizagem da turma como um todo. 

Ao desenvolver uma adaptação pensando em um aluno com deficiência intelectual, 

por exemplo, estamos também contemplando aos alunos que tenham dificuldades 

em compreender àquela matéria e que não a compreenderiam de outra maneira. 

Além de estimular a turma toda, já que todos gostam de novidades e atividades 

variadas. Entre as ações que foram desenvolvidas, destacamos: a confecção de um 

mural de divulgação cientifica com o tema "Energias renováveis", visto os 

problemas ambientais relacionados à sociedade global atual, com a finalidade de 

instigar o senso reflexivo e crítico dos alunos a respeito de possíveis impactos 

ambientais que a ausência e o/ou uso consciente destas fontes podem gera; e a 

confecção de uma tabela periódica de grandes dimensões, com informações 

adaptadas, contendo imagens que contemplassem a compreensão por todos. 
 

E-mail: p.braun@terra.com.br 
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COLETIVO CONEXÃO MACEDO: APRENDENDO COM O OUTRO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANELICE ASTRID RIBETTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Carolina Bertassoni dos Santos 

Rosimeri de Oliveira Dias 

Estagiário(s):  

Carolina Nogueira Viana 

Gabrielly de Oliveira Cabral Rangel 

Isabel de Oliveira Mendes 

Priscila de Souza Nascimento 

Sara Busquet Magalhães 
 

O trabalho emerge do Subprojeto PIBID/CAPES/UERJ do Curso de Pedagogia da 

Faculdade de Formação de Professores (FFP). A partir de leituras e filmes, de 

discussões regulares nos grupos de estudo, de escritas em diários de campo e do 

trabalho que desenvolvemos no Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, em 

Niterói, nos propomos uma análise micropolítica do que acontece neste cotidiano, 

nossas práticas, as intervenções na escola e em nós, buscando dar visibilidade ao 

que é potente, o que é vida e alegria neste território. Realizamos um projeto de 

Iniciação à Docência desenvolvido no território escolar que tem como finalidade 

forjar conversas e expressar dispositivos entre Universidade e Escola Básica, 

tomando como eixo de análise a noção inventiva de formação de professores como 

proposta por Rosimeri Dias e as políticas e práticas da diferença como propõe 

Anelice Ribetto. Autores como Virgínia Kastrup, Gilles Deleuze, Félix Guattari, 

Michel Foucault, Jorge Larrosa, Carlos Skliar e outros nos ajudam a pensar. Com 

efeito, o coletivo Conexão Macedo se constitui como um dos quatro projetos 

desenvolvidos na escola e funciona como um dispositivo que nos permite uma 

experiência mais efetiva com a dinâmica institucional.A ideia é produzir oficinas nas 

quais os alunos e bolsistas expressam pensamentos e diferentes formas de escritas 

coletivas, utilizando-se de algumas ferramentas emídias digitais como computador, 

imagens, vídeos, produção de vídeo e trabalhos artesanais com materiais 

reutilizados. Através disso damos visibilidade as nossas produções inventivas 

publicando juntos em um blog semanalmente. A aposta é forjar linhas de 

coletividade entre alunos e bolsistas no território escolar. Confeccionamos 

semestralmente uma revista online com as produções, os atravessamentos e os 

acontecimentos produzidos em nosso coletivo e em outros dentro do subprojeto 

(Subprojeto PIBID/CAPES/UERJ do Curso de Pedagogia da Faculdade de Formação 

de Professores) desenvolvidos na escola. 
 

E-mail: anelatina@gmail.com 
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE DOCENTES NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA MARIA SCHNEIDER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Auxiliadora Lins Batista 

Estagiário(s):  

André Luis de Moura Pessoa 

Juliane de Oliveira Nalesso 

Liziane Moura Oliveira 

Luiz Felipe da Silva Viana 

Shirley da Silva 
 

Este trabalho apresenta pesquisa em andamento empreendida por bolsistas de 

iniciação à docência, supervisora e coordenadora de área do subprojeto 

Pedagogia/Maracanã, na subárea de Educação de Jovens e Adultos - EJA, no 

primeiro semestre do ano de 2015. A pesquisa objetiva investigar a contribuição do 

PIBID para a formação inicial de licenciandos do Curso de Pedagogia, da Faculdade 

de Educação da UERJ. Os sujeitos de pesquisa são egressos e atuais bolsistas do 

referido subprojeto. A pesquisa é qualitativa e a coleta de dados foi realizada por 

meio da de entrevistas semi-estruturas realizadas em julho de 2015 e através da 

sistematização de material coletado nas avaliações dos anos de 2013 e 2014, áudio 

gravadas e transcritas, com bolsistas de iniciação à docência daqueles anos, e, em 

julho de 2015, com egressos e atuais bolsistas do subprojeto Pedagogia 

Maracanã/subárea EJA. O referencial teórico destaca a formação de educadores na 

Educação de Jovens e Adultos, as teorias sobre o currículo,pesquisas sobre o 

currículo de formação de pedagogos, formação inicial e continuada, saberes e 

práticas docentes, com autores da área de EJA e do campo de saberes e práticas 

docentes, a saber: Miguel Arroyo, Jane Paiva, Carlos Brandão Rodrigues, Paulo 

Freire, Maurice Tardif, Edgar Morin, entre outros. Alguns resultados desta pesquisa, 

embora ainda não sejam conclusivos, indicam que a inserção no PIBID propiciou 

aprendizagens de diferentes naturezas para os egressos e possibilitou a acesso e o 

conhecimento de especifidades da EJA e de seus sujeitos, despertando um 

interesse pela temática, inclusive no que diz respeito às pesquisas voltadas para o 

campo da EJA. 
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O objetivo deste trabalho é colocar em análise e intervir nos processos 

institucionais que atravessam o cotidiano do Colégio Estadual Conselheiro Macedo 

Soares. Entendemos processos institucionais como uma matéria em movimento, 

como propõe René Lourau. A aposta é problematizar a constituição dos olhares e 

fazeres de professores e alunos da escola com o intuito de forjar experiências que 

possibilitem cartografar os sentidos institucionais que atravessam o cotidiano 

escolar. Experiência aqui é pensada como àquilo que nos passa e nos transforma. 

Neste âmbito é que emerge o projeto “Estamos Aqui”, efeito do Subprojeto de 

Pedagogia do Projeto “Saber Escolar e formação Docente na Educação Básica” 

PIBID/CAPES/UERJ 2014. O objetivo do “Estamos aqui” é trabalhar entre direção e 

alguns professores, desenvolvendo oficinas que buscam aproximação com os 

alunos, assim conhecendo e dando visibilidade aos diferentes grupos no cotidiano 

escolar do CECMS. Acreditamos que as relações de convívio nem sempre são 

formadas da maneira que supomos que seja, desta forma as interações dentro 

deste ambiente de ensino motivam a nossa pesquisa. A ideia é dar voz aos sujeitos 

que compõem e constroem o espaço escolar nesta instituição. Qual o seu olhar 

sobre o Macedo? O que pode uma proposta experiencial? São algumas questões 

que nos desaquietam e nos fazem pensar este trabalho. Queremos problematizar 

junto aos alunos da escola básica uma experiência que adote as orientações da 

Formação Inventiva de Professores, segundo Rosimeri De Oliveira Dias. Para tanto, 

utiliza-se o método da cartografia no qual a pesquisa é intervenção e; conhecer e 

fazer, pesquisar e intervir são processos intrínsecos. Neste método não existe 

desimplicação o que ocorre são diferentes modos de implicação. 
 

E-mail: rosimeri.dias@uol.com.br 
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O PIBID História da Faculdade de Formação de Professores tem por objetivo 

promover a inserção de licenciandos na escola de educação básica, com a 

intencionalidade de prepará-los para os desafios inerentes a prática docente em 

espaço escolar ao proporcionar a vivência de ações que os tornem sujeitos no 

processo de ensino e aprendizagem durante as aulas de História. Atualmente é 

constituído por doze bolsistas de Iniciação à Docência e duas supervisoras, além de 

uma coordenadora de área. O enfoque adotado neste Subprojeto é a elaboração de 

estratégias didáticas para o planejamento e a realização de atividades na disciplina 

de História para os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Tem como 

instituição parceira o Colégio Estadual Doutor Adino Xavier, que está localizado no 

município de São Gonçalo. As suas ações principais voltam-se às atividades de 

planejamento de aulas diferenciadas, desenvolvimento de oficinas, leituras e 

sistematização de textos acadêmicos na área de História e Educação, participação 

dos bolsistas em fóruns e encontros acadêmicos, produção de materiais 

diversificados para uso em sala de aula, apresentação de trabalhos em seminários e 

textos acadêmicos por todos os bolsistas. Este projeto tem possibilitado o 

estreitamento das relações entre a Licenciatura de História do Departamento de 

Ciências Humanas, da Faculdade de Formação de Professores, da Uerj e as escolas 

públicas de São Gonçalo, à medida que propicia aos bolsistas de Iniciação à 

Docência (PIBID/CAPES) a inserção no espaço escolar, capacitando-os para o 

exercício da profissão docente.Compreensão das possibilidades de produção de 

saberes no interior das escolas de ensino fundamental, levando em conta a reflexão 

sobre conteúdos e métodos mobilizados no ensino da disciplina História na medida 

em que possibilita a aproximação da teoria e a prática por meio da articulação 

entre ensino e pesquisa na educação básica, a construção de práticas investigativas 

e de produção de conhecimento através da participação em eventos e publicação de 

textos científicos. 
 

E-mail: cidacabral123@gmail.com 
  



360 

  

 
INTERDISCIPLINARIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O ENSINO 

INTEGRADO DE CIÊNCIAS E GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Caio Roberto Lamego 

Nilza Joaquina Santiago da Cruz 

Estagiário(s):  

Flávio Rêgo dos Santos 

Jefferson Rosa da Silva 

Kamilla Rosa da Silva 

Laínne Ramos Jardim 

Luana Gabriela Sales de Souza 

Lívia Guarany Vieira 

Maria Isabel Crisostomo Custódio 

Nathalia Fernandes dos Santos 

Pedro Augusto Rangel de Oliveira 

Sarah Soares Brum 

Thaís Rodrigues Camelo 
 

As práticas e saberes escolares têm grande importância na construção da 

identidade profissional docente. A formação docente não é restrita ao início das 

atividades na escola, pois se dá de modo contínuo, sendo necessária a vivência no 

ambiente escolar. O PIBID tem proporcionado o estreitamento de laços entre a 

universidade e a educação básica, por meio do desenvolvimento de projetos que 

objetivam uma prática refletiva sobre as necessidades presente no cenário atual da 

educação. O subprojeto interdisciplinar Biologia-Geografia do PIBID/CAPES/UERJ – 

Campus São Gonçalo, em parceria com o Instituto de Educação Clélia Nanci (IECN) 

busca refletir sobre a necessidade de fazer presente um ensino interdisciplinar, 

rompendo o paradigma existente que tende a manter uma prática educativa onde o 

currículo se baseia em um ensino fragmentado segundo os moldes disciplinares e 

sem interação entre as diversas áreas do conhecimento. Nesse subprojeto 

interdisciplinar, os licenciandos têm desenvolvido práticas que aproximam os 

conteúdos de Ciências e Geografia no cotidiano do aluno, permitindo que haja uma 

abordagem reflexiva das demandas socioambientais. Entre as atividades realizadas 

em 2015, destacam-se o levantamento das percepções dos alunos sobre as 

questões socioambientais do município de São Gonçalo, desenvolvimento de 

atividades didáticas com os alunos, tais como a construção de cartazes, paródias e 

poemas sobre as condições socioambientais no município de São Gonçalo. Além 

disso, os bolsistas contribuem na elaboração de aula, exercícios, atividades 

experimentais, palestras e oficinas. No mês de maio foi realizada a II Semana de 

Meio Ambiente do IECN onde os alunos puderam ter contato com outras áreas do 

saber em um diálogo que trouxe um debate sobre as questões ambientais que 

envolvem a Baía de Guanabara. Para o próximo semestre está prevista a realização 

de um trabalho de campo e a realização de outro evento na escola com o intuito de 

aproximar professores de diferentes disciplinas do currículo escolar. Este subprojeto 

favorece o diálogo entre saberes acadêmicos e escolares, contribuindo para a 

formação inicial e continuada dos professores e licenciandos envolvidos. Apoio: SR-

1/UERJ, NUPEC/FFP/UERJ e CAPES 
 

E-mail: mcfs@uerj.br 
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Neste trabalho analisamos os resultados de uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvido em uma escola municipal da cidade do Rio de Janeiro, que investiga a 

construção do gênero no espaço escolar. Essa pesquisa é coordenada pela autora 

principal e conduzida por sua equipe de estagiárixs de psicologia desde 2012, e 

envolve observações participantes, entrevistas com educadoras/es e oficinas sobre 

sexualidade realizadas com estudantes de 12 a 18 anos. Nas oficinas sobre gênero 

e sexualidade, a discussão de tais temas é atravessada por questões de raça, 

classe, idade e outros marcadores sociais, demandando metodologias e estratégias 

analíticas que permitam uma abordagem interseccional do trabalho e de seus 

resultados. Além disso, tem sido possível perceber que os discursos religiosos, 

morais, biologizantes e, consequentemente, heteronormativos incidem na 

constituição da sexualidade dxs estudantes, nas relações estabelecidas com os seus 

corpos e com os demais, reforçando estereótipos relativos às identidades de gênero 

tidas como adequadas e excluindo identidades vistas como fora da norma. Ao 

planejarmos e executarmos as oficinas com xs estudantes, o desafio que se coloca 

é propor atividades em que os grupos possam discutir coletivamente estereótipos 

de gênero e preconceitos trazendo suas vivências, incômodos, dúvidas e 

inquietações. Para tanto, trabalhamos temas como diversidade sexual, papéis de 

gênero, preconceito, raça e racismo, consentimento nas relações sexuais e afetivas, 

prazer e desejo, métodos contraceptivos, violência sexual, dentre outros, 

questionando relações de poder no campo da sexualidade, envolvendo tanto 

estudantes quanto a equipe de pesquisa. Ao mesmo tempo, buscamos respeitar as 

práticas culturais dxs jovens participantes no campo da sexualidade, contribuindo 

para a construção de um espaço democrático de convivência, no qual elxs possam 

falar de suas experiências e ao mesmo tempo questioná-las coletivamente. As 

oficinas têm como objetivo proporcionar um espaço para que xs participantes 

possam repensar seus valores e relações e se reposicionar nelas. A reflexão sobre o 

que esperamos do trabalho e, principalmente, sobre quem somos nós, 

pesquisadorxs que estamos na escola, tem nos ajudado, enquanto equipe, a pensar 

as falas dxs adolescentes a nós endereçadas, os resultados das oficinas e a 

construção de saberes não normativos sobre gênero e sexualidade. 
 

E-mail: amanamattos@gmail.com 
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OS (DES)CAMINHOS SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL E 

SEUS IMPACTOS SOCIOESPACIAIS RESUMO - O Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à docência, em atuação na Escola Municipal Francisco Campos 

desenvolveu durante o primeiro semestre de 2015, a discussão crítica e a 

conscientização cidadã no âmbito escolar sobre os elementos que compõem o 

debate acerca da a redução da maioridade penal no Brasil e seus impactos sobre os 

jovens. INTRODUÇÃO - Os estagiários e alunos do ensino básico refletiram sobre o 

quadro político e social brasileiro com a emergência no Congresso Nacional da 

proposta da redução da maioridade penal. Nesse debate, foi observado que a 

construção de uma consciência cidadã passa pela educação e ampliação da 

discussão sobre a realidade social, econômica, política e espacial dos jovens, 

principalmente aqueles que moram em favelas e periferias das grandes cidades. 

METODOLOGIA - Como proposta de pesquisa houve o compartilhamento das 

experiências dos educandos nos espaços negligenciados pelo poder público, 

possibilitando desenvolvimento do conhecimento e a autonomia dos estudantes 

frente às ameaças aos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. 

Elucidaram-se os conceitos em sala de aula, associando-os ao principal grupo 

atingido por essas mudanças. Seguiram-se os debates com os discentes para 

apreensão dos conteúdos ensinados e, por fim, os jovens votaram um plebiscito 

sobre o polêmico projeto que tramita no Congresso Nacional e redigiram opiniões 

críticas acerca da redução da maioridade penal. Como culminância do projeto de 

pesquisa e fixação dos conhecimentos, um grande infográfico sobre o tema foi 

elaborado no ambiente escolar. DESENVOLVIMENTO - Esta fase contou com um 

debate intenso, mediado por todos profissionais envolvidos no projeto, objetivando 

a reflexão crítica e a compreensão do tema. Informações sobre diferentes países 

que compõem o sistema mundo e seu código penal também foram expostos, 

oportunizando o enriquecimento do debate e a construção de um arcabouço teórico 

mais consistente aos educandos. CONCLUSÃO - Com a tabulação dos dados do 

plebiscito verificou que a maior parte dos alunos se posicionou a favor da redução 

da maioridade penal, com vários argumentos enraizados nas noções de senso 

comum propagados pela mídia. Apesar dos resultados, a discussão proporcionou 

um debate enriquecedor aos educandos, desvelando informações e conceitos 

importantes para construção plena da cidadania. 

E-mail: professorfabiotadeu@gmail.com  
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar os relatos de experiências das 12 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do curso de 

Pedagogia - PIBID/UERJ, no subprojeto de educação infantil, desenvolvido na 

Creche Municipal Odetinha Vidal de Oliveira e na Creche Institucional Doutor Paulo 

Niemayer, sob a coordenação do professor Aristeo Leite Filho. A educação infantil é 

fundamental no desenvolvimento na primeira infância e um direito assegurado por 

lei às crianças. Durante muito tempo ela esteve associada a práticas nas quais 

predominavam o assistencialismo. Todavia, considerando sua importância, lutas 

foram travadas no sentido de reconhecimento desta etapa. Foi através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDBen/96) que essa passou a constituir-se 

enquanto primeira etapa da educação básica. Como tal, a formação de profissionais 

para atuarem na educação infantil é de suma importância. Na condição de bolsistas 

do PIBID de educação infantil, realizamos reuniões semanais nas quais discutimos 

nossas vivenciadas cotidianas nas instituições vinculadas ao projeto e refletimos 

sobre as práticas docentes na educação infantil. Debatemos questões relativas a 

concepção de crianças e infâncias, como seus saberes, seu protagonismo, as 

culturas infantis, as rotinas e os espaços físicos das creches, dentre outros temas 

abordados. Nas instituições de educação infantil anteriormente referidas realizamos 

observações em relação aos saberes infantis e atuamos em coparticipação nas 

atividades desenvolvidas pelos professores. Desse modo, compreendemos que o 

PIBID tem se constituído como um espaço que nos possibilita vivenciar, discutir e 

observar situações que por sua vez nos permitem refletir sobre as práticas 

docentes na educação infantil. 
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Com a intenção de cumprir a função do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência/CAPES (PIBID), que é contribuir para a formação mais integral 

de graduandos/licenciandos e atuando juntos à realidade escolar e em permanente 

contato com professores e alunos da educação básica, foram desenvolvidos 

materiais didáticos que objetivam ampliar as possibilidades de ações do ensino de 

Geografia ao tratar determinados temas. Um dos temas escolhidos foi África – 

cultura, diversidade e conflitos. Levando-se em conta que o ensino sobre África na 

escola é muitas vezes cercado de estereótipos e senso comum de origem 

eurocêntrica, por exemplo quando o continente africano fica restrito ao passado, 

miséria, doenças, subdesenvolvimento, onde surge nos manuais didáticos apenas a 

partir do colonialismo europeu. Assim, essa atividade tem como intuito explicar a 

importância e o porquê de se aprender sobre o continente africano partindo de 

outro viés, uma outra África, principalmente protagonista. Foram desenvolvidas 

apostilas, slides e discussões a partir do uso de ferramentas de maior desenvoltura 

imagética e cultural, como o cinema. Os filmes utilizados foram “Hotel Ruanda” 

para falar da descolonização e conflitos étnicos contemporâneos; “Diamante de 

Sangue” que aborda a riqueza dos recursos naturais e o imperialismo; e “Invictus”, 

que aborda a luta contra o racismo e esporte, onde se vê que os problemas 

passados e vividos na África do Sul, também acontecem aqui, e o esporte é um 

fator inclusivo e também de exclusão social. 
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O presente trabalho emerge do efeito da pesquisa intervenção que acontece entre o 

Subprojeto de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores – FFP, do 

programa PIBID/CAPES/UERJ/2015 e a Escola básica, Colégio Estadual Conselheiro 

Macedo Soares, localizado no Barreto em Niterói-RJ, que atende alunos do 2º 

segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. É neste contexto que 

acontece o projeto “Expressão e Movimento”, que possui dois eixos de análises e de 

intervenções, a saber: 1- Acolher e deslocar os alunos da turma 601 do Ensino 

Fundamental II, vindos de escolas pequenas, através de atividades que aproximem 

e potencializem o conhecer e habitar o território escolar. 2- Produzir e realizar 

murais diversificados situados no pátio da escola e na sala de pesquisa do 

Subprojeto, que dão visibilidade aos projetos do PIBID na escola, como um convite 

a invenção de outros modos de resistir e habitar esse espaço. A ideia é afetar e se 

deixar afetar pelos gestos mínimos que nos tocam, por meios de leituras e 

expressões com imagens e jogos, trabalhados nas oficinas de forma lúdica e 

interdisciplinar, para que os bolsistas de ID e os alunos possam interagir e 

problematizar os diversos pontos de vista e olhares que, atravessam e desafiam as 

práticas no cotidiano escolar. Contudo, a aposta é a de contribuir para uma 

formação experienciada entre bolsistas, alunos e supervisores, tomando como eixo 

de análise, a noção da Formação Inventiva de Professores, as políticas e práticas da 

diferença, como proposto por Rosimeri Dias, Anelice Ribetto, baseado nas leituras 

de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, René Lourau, Jorge Larrosa 

dentre outros. 
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PRÁTICAS DOCENTES NO 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 

EJA: QUESTÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORAS E DE PROFESSORES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA MARIA SCHNEIDER 

Supervisor(es) Participante(s):  

Paula Isidoro Ferreira 

Estagiário(s):  

Juliana Santos de Souza Barros 

Júlia Brito Sol Sampaio 

Lilian Rodrigues Aguiar 

Maressa Cristina Pereira 

Mariana Vasconcellos Rodrigues 

Selma de Almeida Nascimento 
 

Este trabalho apresenta a pesquisa e as ações realizadas, e em andamento, no ano 

de 2015, no subprojeto Pedagogia Maracanã, na subárea de Educação de Jovens e 

Adultos. O objetivo das ações visou, no primeiro semestre, a investigação de 

práticas docentes de professoras de seis turmas do PEJA I – Primeiro segmento do 

ensino fundamental do Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do 

Rio de Janeiro -, nas duas escolas parceiras do subprojeto. Ao final do semestre foi 

realizado, na UERJ, o I Encontro PIBID/EJA/UERJ, no qual as práticas dessas 

professoras foram apresentadas, por elas, tornando-se objeto de reflexão para a 

formação docente de alunos e de alunas da UERJ, e para as demais docentes 

participantes do subprojeto. A partir das reflexões e debates ocorridos nas escolas 

parceiras e no I Encontro PIBID/EJA/UERJ foram elencados objetivos e eixos 

temáticos para atividades e projetos, nas escolas parceiras, e para a formação 

docente, inicial e continuada, no subprojeto, no segundo semestre de 2015. os 

procedimentos metodológicos incluem a observação participante de alunos-bolsistas 

ID, a inserção de professoras das escolas como partícipes da pesquisa, observando 

e refletindo sobre a sua própria prática, e compartilhando questões e reflexões com 

alunos-bolsistas e professoras que também participam da pesquisa. Os referenciais 

teóricos incluem pesquisas sobre alfabetização e letramento, estudos sobre saberes 

e formação docente, estudos sobre a pedagogia freireana, entre outros. A 

continuidade da pesquisa se dará com a participação das professoras em grupo de 

estudos e de pesquisa nas escolas parceiras e na UERJ objetivando dar 

continuidade às observações e reflexões compartilhadas tendo como base as 

práticas docentes. 
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RIO 450: TRILHAS E CAMINHOS DO SABER GEOGRÁFICO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO TADEU DE MACEDO SANTANA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andressa Elisa Lacerda 

Estagiário(s):  

AMANDA CRISTINE ARAUJO SANTOS 

BRUNO DE LIMA ALVES 

DANIEL MARTORELLI DE ANDRADE 

ISIS VITURINO PONTES 

MARCELO NUNES DE AZEVEDO 

SUELEN SANTOS VANNA 

THIAGO DE BARROS FERNANDES DOMINGUES 
 

RIO 450: Trilhas e Caminhos do Saber Geográfico O Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência BIBID/CAPES, desenvolvido pelo Instituto de 

Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ e UERJ/Maracanã, promoveu 

no transcorrer do 1º semestre de 2015, o projeto “RIO 450: Trilhas e Caminhos do 

Saber Geográfico”. O trabalho foi aplicado junto à escola conveniada Santo Tomas 

de Aquino, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

SME/RJ e, contou com a elaboração de uma estratégia dialógica que orientou 

educandos do segundo ciclo do ensino fundamental na construção e reflexão 

diversos aspectos geográficos através de um trabalho de campo realizado no Forte 

Duque de Caxias, no bairro do Leme na Zona Sul carioca. Os bolsistas Pibid 

realizaram o reconhecimento geográfico do local escolhido para desenvolvimento do 

trabalho de campo, com a confecção de um caderno de atividades, onde temas 

como Geografia, Meio Ambiente e Sustentabilidade nortearam às discussões. A 

execução do trabalho de campo contou com a participação de todos os envolvidos 

com o projeto, onde diversos aspectos geográficos da cidade do Rio de Janeiro 

foram abordados, tais como a defesa do recôncavo da Guanabara, o relevo, a 

vegetação e o desenvolvimento urbano. Além disso, afim de fortalecer os valores 

de uma sociedade em sintonia com o meio ambiente, o trabalho procurou sinalizar 

a importância da mata atlântica aos citadinos com a criação da Área de Proteção 

Ambiental- APA. No topo da APA do Morro do Leme, os alunos tiveram a 

oportunidade de contemplar a paisagem, observar a desembocadura da Baía de 

Guanabara e reconhecer o sítio de fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro em 1565. Os aspectos socioeconômicos também foram trabalhados a partir 

da observação do fluxo de embarcações no interior da Baía de Guanabara 

associados ao transporte de cabotagem e dos atrativos turísticos através do 

reconhecimento da cidade como Patrimônio Mundial da Paisagem Cultural Urbana, 

título reconhecido pela Unesco em 2012, devido suas belezas naturais. O projeto 

em curso é considerado vital para o desenvolvimento acadêmico e aprendizado dos 

alunos do ensino básico, porque oferece novas perspectivas de ensino, rompendo 

paradigmas e aproximando os discentes do saber geográfico e da construção novos 

conhecimentos. O resultado no ambiente escolar tem se mostrado satisfatório, com 

o aumento do interesse e avanços importantes no rendimento acadêmico dos 

partícipes. 
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RELATO DE VIVÊNCIA DO TRABALHO DE CAMPO DO 6º DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO CIEP 458- RUY FRAZÃO SOARES- ENGENHO DO MATO- 

NITERÓI 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CHARLLES DA FRANCA ANTUNES 

Supervisor(es) Participante(s):  

ASTROGILDO LUIZ DE FRANÇA FILHO 

Estagiário(s):  

Fernanda Barbosa de Oliveira 

Marcos André Santos da Silva júnior 

Naiara do Carmo Silva 

Willian Gouvêa 
 

Ao analisamos o currículo de geografia do 6º ano do ensino fundamental, nos 

deparamos com um conteúdo físico (Cartografia, a Vegetação, Hidrografia), neste 

sentido, a mediação acerca dos conteúdos que deveriam ser apresentados, foi 

orientado por uma busca de contextualizar os conteúdos apresentados no currículo 

com a vivência do corpo discente, partindo deste pressuposto, buscou-se 

desenvolver uma atividade em campo, que abarcasse a complexidade dos 

conteúdos propostos no processo de ensino/aprendizagem com o próprio cotidiano 

do alunado. Pensando, contudo na aprendizagem desses anos que tem idades 

entorno de 9 a 13, estão numa fase onde desenvolvem noções de tempo, espaço, 

velocidade, ordem e etc. Já sendo capazes de relacionar diferentes aspectos e 

abstrair dados da realidade. Não se limitam a uma representação imediata, mas 

ainda sim, depende do mundo concreto para chegar à abstração. Desenvolvendo a 

capacidade de representar uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando 

a transformação observada (reversibilidade). Neste sentido, verificou-se por nós a 

necessidade de um trabalho de campo, que tinha como recorte espacial/temporal e 

também trajeto o próprio bairro, que ia da praça do bairro, com observação da 

bacia hidrográfica, tornada retilínea, pelo processo de loteamento e urbanização, e 

seguia em direção a reserva da serra da Tiririca, onde foi possível estar em contato 

com a Mata Atlântica, e sua biodiversidade (trabalhada a priori em sala de aula); 

em tal área também se localiza o Quilombo do Grotão, que desenvolve práticas, 

sustentáveis como a utilização de energia solar, isto tudo pensado e desenvolvido 

no intuito de enfatizar os conceitos de vegetação, cartografia e hidrografia, visto 

que a maioria dos alunos residia e desenvolviam no bairro suas relações sociais. É 

importante destacar que, a ida a campo, é uma oportunidade dos alunos de 

observarem na paisagem o que construíram teoricamente em sala de aula, através 

do processo de alfabetização cartográfica, e posteriormente a leituras de diversos 

tipos de mapas (sobretudo políticos, físicos), que datavam a extensão que ia dos 

limites do município/bairro, (Niterói, Engenho do Mato) com os outros municípios 

como Maricá e São Gonçalo. Compreendendo como o mar banhava parte da sua 

cidade e como seu bairro estava próximo a esse local, e a influencia dessa bacia na 

composição da região oceânica de Niterói. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA PÚBLICA - A 

RELAÇÃO CIDADE-CAMPO A PARTIR DAS PRÁTICAS ESPACIAIS DOS 

ALUNOS DE SÃO GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Carolina Schausttz Lyra Clerier 

Leilane Pontes 
 

O presente trabalho teve por objetivo introduzir a discussão campo/cidade, baseado 

na pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani (1984) e nos níveis de análise 

espacial de Yves Lacoste (2010). Saviani propõe cinco passos no desenvolvimento 

do projeto pedagógico: O conhecimento da prática social; a problematização das 

praticas e dos saberes espaciais; a instrumentalização; a catarse e o retorno à 

prática social. Lacoste propõe o desenvolvimento do “saber pensar o espaço” a 

partir da distinção e do cruzamento dos diferentes níveis da análise espacial. A 

apresentação da dinâmica “campo/cidade” foi executada com alunos do 7° ano do 

Instituto de Educação Clelia Nanci, escola estadual localizada no município de São 

Gonçalo, periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, sob a supervisão da 

professora Debora Simas e do professor orientador Marcos Couto. Buscou-se 

apresentar os conteúdos sob um olhar crítico e a partir da prática social dos alunos 

problematizando a relação entre o campo e a cidade de São Gonçalo, baseado em 

autores que tratam do urbano, Milton Santos, e de agrária, Marta Marques e 

Ariovaldo de Oliveira. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

concede bolsas à estudantes de licenciatura e professores da escola básica, 

valorizando a formação docente e instigando experiências diversificas na escola. O 

subprojeto de Geografia da FFP objetiva o aprimoramento do magistério; a 

perspectiva crítica pautada na problematização da prática social dos alunos; a 

formulação de metodologias que fortaleçam a escola e a apreensão dos discentes. 

Trabalhou-se combinando a mudança das escalas de análise, do local ao global – a 

relação cidade-campo em São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil -, 

com a inserção do cotidiano do aluno, para que perceba a importância do campo 

para a vida urbana e, consequentemente, da Geografia para a sua vida e se veja 

como um agente ativo e transformador da história/sociedade. Palavras-chave: 

Ensino de Geografia; PIBID; IECN; cidade e campo. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA PÚBLICA/A 

IMPORTÂNCIA HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DO RIO IMBOAÇU PARA SÃO 

GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Guilherme Simão 
 

Este trabalho apresenta a estratégia pedagógica utilizada para compor uma das 

atividades da "1ª Mostra Científica-IECN-UERJ-PIBID-Rio Imboaçu", realizada na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Foi proposta aos alunos do 7º ano 

a montagem de acervo de fotos para observar problemas ambientais e sociais 

abordados em sala de aula, mas que considerassem relevantes. O rio tem 

importância histórico-geográfica para São Gonçalo, pois em suas margens se 

desenvolveu a cidade; mas com o tempo sofreu degradação com deposição de lixo 

e sedimentos, tornando-o um valão. O Imboaçu corta grande parte do meio urbano 

e faz parte da vivência de muitas pessoas e dos alunos do Instituto de Educação 

Clelia Nanci (IECN), escola pública localizada na Brasilândia, São Gonçalo, na 

periferia da metrópole carioca. Baseou-se na pedagogia histórica-crítica de 

Dermeval Saviani e nos níveis de análise espacial de Yves Lacoste, utilizado mapas 

de distintas escalas. O acervo montado pelos próprios alunos possibilitou que 

participassem do processo de aprendizagem a partir da sua prática social, 

visualizaram e compreenderam determinados conceitos geográficos de forma 

empírica, além de despertar o interesse a respeito da história de sua cidade, dos 

problemas que nela existem, e das políticas utilizadas para a sua resolução. Na 

formação docente, houve a oportunidade de trabalhar interdisciplinarmente, além 

de apresentar novas abordagens de temas presentes no currículo escolar. Palavras-

chave: Ensino de Geografia; PIBID; IECN; rio Imboaçu. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA 

PÚBLICA/ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR ENTRE GEOGRAFIA E FÍSICA: 

PARA ALÉM DO DISCURSO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Bruna Pugliesi Lusis 

Roberta Carvalho Paixão Guimarães 
 

O PIBID é um programa que busca reapresentar o espaço escolar para os futuros 

docentes. Ele é a base de projetos que se constroem em lógicas e realidades 

distintas. E, por sua vez, busca continuamente desenvolver um diálogo entre 

formações científicas diferentes. Dessa forma, o conhecimento é produzido para 

além da estrutura conceitual, mas adquire forma e aplicabilidade. Tal aplicabilidade 

foi desenvolvida a partir de uma feira interdisciplinar entre Geografia e Física, no 

CIEP 439 – Luiz Gonzaga Júnior, no bairro do Luiz Caçador, parte das atividades 

das bolsistas do PIBID Subprojeto Geografia da UERJ-FFP. O trabalho 

interdisciplinar corrobora a necessidade do ensino geográfico no cotidiano dos 

alunos. A partir dessa perspectiva, pensou-se uma feira na qual os estudantes do 

terceiro ano do Ensino Médio seriam os responsáveis por utilizar o conceito de 

Trabalho/ Energia de maneira geográfica através de uma aplicabilidade física. O 

material produzido bem como a sua apresentação tiveram como base o uso de 

Energia Cinética, Mecânica, Potencial, Química, Nuclear e Eólica bem como os seus 

impactos no meio ambiente seus pontos positivos e negativos e a conscientização 

do uso das mesmas. A assistência por parte das bolsistas se deu na criação de 

projetos materializados a partir da física e pela construção de discursos da 

geografia considerando as práticas cotidianas dentro do Laboratório de Geografia 

espaço onde realiza-se as suas atividades do projeto. Com uso de 

recursos/materiais simples (isopor, tinta, fios, cola, etc.) os estudantes superaram 

as expectativas em todos os aspectos e apresentaram trabalhos de qualidade e com 

compreensão espacial, demonstrando como a interdisciplinaridade é possível. Como 

resultado final, os estudantes criaram vários materiais entre eles: bicicleta 

adaptada que ao pedalar gerava energia para carregar o celular apresentado, os 

benefícios e as dificuldades desse processo e de sua inserção no meio ambiente. O 

PIBID auxiliou, tendo, o papel de mediador, e de construtor de autoestima ao 

perceber e exaltar o potencial dos alunos, professores e seu rico diálogo 

interdisciplinar. Palavras-chave: Ensino de Geografia; Interdisciplinaridade. Física. 

Geografia. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA 

PÚBLICA/ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: O TRABALHO 

COM AS MODELAGENS DE RELEVO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Adriana Pereira Ribeiro 
 

Neste presente texto, o objetivo é discutir como o uso de modelagens de relevo nas 

turmas do 6º ano do ensino fundamental II é uma possibilidade metodológica de 

construção do conhecimento geográfico. O trabalho foi realizado no CIEP 439-Luis 

Caçador-São Gonçalo-RJ. Ensinar a geografia física na escola tem sido um desafio 

para os professores, devido à dificuldade de interagir a natureza e o homem, 

mostrando que a compreensão dos diferentes aspectos físico-naturais possibilita a 

leitura espacial do lugar. O ensino de Geografia Física permite compreender como a 

sociedade em geral tem sido direcionada a pensar sobre os fenômenos físico-

naturais, possibilitando a Geografia e seu ensino criar metodologias capazes de 

promover aos estudantes a reflexão sobre os fenômenos a sua volta. Um dos 

grandes problemas, principalmente se tratando de geomorfologia, é a simplificação 

do relevo em planícies, planaltos, depressões e montanhas que é muito 

generalizado, e, longe do campo visual da maioria dos alunos. Outra questão é a 

falta de diálogo entre o relevo local com o regional, ou seja, a discussão da 

dinâmica da natureza no espaço vivido pelo aluno de São Gonçalo, não 

proporcionando uma análise teórica do seu relevo local. Para tanto, a metodologia 

de oficina propõe que as atividades lúdicas realizadas, tragam a relação da teoria e 

da prática, e principalmente, que os alunos possam participar ativamente da 

aprendizagem de seus conhecimentos. No desenvolvimento das oficinas, como 

resultado, percebe-se a interação que eles têm ao realizar as modelagens, pois eles 

entendem como pode ser uma forma de relevo, conceitua-o, bem como dialoga 

com os outros estudantes as diferentes formas realizadas em sala de aula. Desta 

maneira, eles compreendem que aprender o relevo não é somente decorar os 

diferentes tipos, mas é saber analisar o espaço vivido, a partir de uma parte 

relevante que aparece na paisagem e que é modificada constantemente pela ação 

humana. Palavras-chave: Ensino de Geografia; Geografia Física. Oficina. 

Modelagens de Relevo. 
 

E-mail: professormarcoscouto@gmail.com 
  



373 

  

 
SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA 

PÚBLICA/COMPREENDENDO A PAISAGEM DE SÃO GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Amanda d'Arc dos Santos Fernandes da Silva 

Beatriz Simplício Gomes 
 

Este trabalho apresenta a atividade “Compreendendo a Paisagem” realizada com 

alunos do sexto ano do ensino fundamental da escola Estadual Capitão Belarmino 

de Mattos, situada em São Gonçalo, município da periferia da metrópole carioca, a 

partir do PIBID e da supervisão da professora Juliana. O objetivo, incluído no 

processo de construção do conceito de paisagem, foi apresentar diferentes 

paisagens dos bairros da cidade, relacionado às transformações sócioespaciais da 

cidade de São Gonçalo, utilizando imagens antigas e atuais, com o intuito de 

mostrar ao aluno que elas podem ser percebidas a partir do seu cotidiano. No 

subprojeto de geografia, que problematiza a relação conteúdo-método e currículo-

didática nas práticas educacionais na escola pública, a metodologia se fundamenta 

na pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani (1999), que parte da 

problematização da prática social dos estudantes. Na relação prática-teoria-prática 

se incorpora o raciocínio geográfico, o “saber pensar o espaço” e os níveis de 

análise espacial de Yves Lacoste (1988), considerando mapas de diferentes escalas. 

Houve maior o entusiasmo, facilitando a condução da atividade, o interesse 

despertado pelas características históricas que transformaram a paisagem e o 

espaço geográfico de sua cidade. A atividade foi concluída com leitura de texto e 

questionário em sala, em que a maior parte dos alunos respondeu positivamente. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; PIBID; Escola Pública; Paisagem de São 

Gonçalo. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA 

PÚBLICA/DA CONURBAÇÃO SÃO GONÇALO-NITERÓI À CIDADE GLOBAL: 

CONSTRUINDO CONCEITOS DA URBANIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Thaís Domett de Santana 
 

Este trabalho apresenta atividade realizada em aula sobre o processo de 

Urbanização e seus conceitos relacionados, como cidade global, conurbação, 

metrópole, megacidade e megalópole, a partir da prática espacial dos alunos de 

São Gonçalo, dos quais muitos experimentam o processo de conurbação entre São 

Gonçalo e Niterói; a partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência. A aula foi ministrada pela bolsista, sob a orientação da professora Débora 

Simas – supervisora PIBID -, através de dinâmica aplicada para os alunos do 2º 

ano do ensino médio do Instituto de Educação Clelia Nanci, localizado na Av. 

Brasilândia em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Após a aula a 

professora separou alguns conceitos para que os alunos escrevessem o que haviam 

entendido deles individualmente e, posteriormente os alunos com mesmo tema se 

juntaram para debater e escreverem uma definição em conjunto para o conceito. O 

objetivo deste trabalho foi promover a interação entre os alunos e analizar seu 

desenvolvimento individual e após reunidos com os colegas. Após a dinâmica pode-

se observar que alguns alunos não confiavam no que haviam feito individualmente 

e mudaram totalmente a definição depois de se reunirem com os demais e outros 

acrescentaram mais informações ao que já haviam escrito. O projeto PIBID segue o 

fundamento metodológico da pedagogia histórico-critica de Dermeval Saviani e dos 

níveis de análise espacial de Yves Lacoste. Palavras-Chave: Ensino de Geografia; 

urbanização; conceitos; dinâmica; PIBID. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA 

PÚBLICA/MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: “IMBOAÇÚ, DE RIO À 

VALÃO” 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Sthefani da Silva Azevedo 
 

Esse trabalho relata a execução da primeira Mostra de Trabalhos com o tema 

“Imboaçú, de Rio à Valão” com alunos do 7° ano do Ensino Fundamental do 

Instituto de Educação Clélia Nanci (IECN), localizado em São Gonçalo, município da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Os alunos tiveram auxílio de professores 

supervisores, estudantes bolsistas do Pibid (Subprojeto de Geografia da FFP) e 

professores das áreas de Geografia, Biologia, Português e Matemática. Baseou-se 

na pedagogia histórico-critica de Dermeval Saviani (1984), combinada com os 

níveis de análise espacial de Yves Lacoste (2010). A Mostra serviu ao propósito de 

construção coletiva de conhecimento, partindo da realidade e da construção do 

próprio evento. O rio possui grande papel histórico-geográfico na cidade, uma vez 

que foi ao longo de suas margens que deu início ao seu desenvolvimento, mas 

também por estar situado ao redor da escola, presente no cotidiano dos alunos. O 

objetivo foi incentivar o estudante da escola pública a se preocupar, investigar, e 

pesquisar a sua própria realidade, e escrever seus primeiros trabalhos para evento 

científico. Todo o trabalho foi realizado pelos alunos: levantamento bibliográfico, 

visita a campo, busca de evidências históricas junto a população residente ao longo 

do rio, construção de trabalhos, maquetes, esquetes, banners e oficinas. A 

aproximação da realidade dos alunos tornou possível obter maior e melhor resposta 

dos mesmos Palavras-chave: Ensino de Geografia; PIBID; IECN; rio Imboaçu. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA PÚBLICA/O 

TRABALHO DE CAMPO NO BAIRRO LUIS CAÇADOR-SG: O DIÁLOGO ENTRE O 

TEÓRICO E PRÁTICO DAS AULAS DE GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Edson José Diniz Leite 

Nathalia Villela Peres dos Santos 
 

O objetivo deste texto é analisar a importância do desenvolvimento de trabalho de 

campo no bairro como forma metodológica de ensinar geografia para além da sala 

de aula, como parte das atividades do PIBID Subprojeto Geografia da UERJ-FFP. O 

trabalho de campo no bairro Luiz Caçador- SG foi realizado com os alunos do CIEP 

439- Luiz Gonzaga Júnior, por diversas turmas escolhidas pelas professoras. A 

escolha o bairro tem como questão a escala local, o lugar vivenciado 

cotidianamente pelo estudante o qual tem uma representação simbólica para 

alunos, sendo este conceito muito importante para o ensino de Geografia, porque 

representa o espaço vivido e familiar do indivíduo. Nesse campo, a questão central 

foi a discussão socioambiental e urbana, uma vez que este bairro tem como 

características ser de baixa renda e de casas residenciais simples. Os alunos 

analisaram a paisagem do bairro ao percorrer por pontos específicos para discussão 

de alguns temas, como perceber as questões de degradação ambiental ocorrida nos 

Rios Alcântara e Mutondo situados ao lado do CIEP, altamente poluídos por esgoto, 

lixo e outros resíduos. Outro tema foi a questão dos serviços: as escolas, o posto 

de saúde e o transporte público - as linhas de ônibus que transitam pelo bairro que 

é um dos problemas devido à dificuldade do transporte para São Gonçalo, com 

poucos ônibus que transitam em horários com um longo espaço de tempo. Outro 

tema foi a questão da área de lazer que está abandonada e cheia de lixo (campo de 

futebol), local onde acontecia festas e os jogos. Em relação à área comercial atente 

a demanda da população com produtos emergenciais, serviços de cabelereira e 

manicure e lojas de materiais de construção, quitandas e de roupas. Outro 

elemento importante é a BR 101 e sua importância de interligação entre 

municípios, facilitando o fluxo dos moradores para os municípios de Niterói e Rio de 

Janeiro. Durante o trajeto, os alunos respondiam as questões formuladas, de 

acordo com o que eles percebiam no bairro e ao mesmo tempo, problematizava 

outras questões no decorrer do campo, as quais fizeram com que os intrigassem 

sobre fenômenos que fazem parte do seu cotidiano. O trabalho de campo é uma 

forma de ensino-aprendizagem que traz perspectivas de compreensão teórico-

prática, o que é construído em sala de aula, vivenciado em campo e rediscutido na 

sala, como forma de construção do conhecimento geográfico. Palavras-chave: 

Ensino de Geografia; Trabalho de Campo; Paisagens de São Gonçalo. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA PÚBLICA/O 

QUE AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A EUROPA TÊM A VER COM O 

COLÉGIO CAPITÃO BELARMINO NO BAIRRO BOASSU EM SÃO GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS 

GABRIEL JUAN CARVALHO DE QUEIROZ 
 

Durante 6 aulas foi desenvolvido na Colégio Estadual Capitão Belarmino de Mattos 

em São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, sob a 

supervisão da professora-supervisora Juliana, um conjunto de atividades nas quais 

os alunos puderam relacionar os conceitos básicos da cartografia, como orientação 

e o uso das coordenadas geográficas, com a sua realidade, onde a escola seria o 

ponto de referencia e a localização da Europa se apresentaria como uma ligação 

direta entre o que acontece fora do Brasil e o que acontece na rua onde o aluno 

vive e na rua onde estuda. Baseou-se na pedagogia histórico-crítica de Dermeval 

Saviani (1984), que propõe partir dos problemas da prática social dos alunos, e nos 

níveis de análise espacial de Yves Lacoste (2010), utilizando mapas de diferentes 

escalas na construção do raciocínio espacial. Para isso foi passado um vídeo da 

série Cidade dos Homens com o episodio “A carta” na qual os personagens que 

moram na favela precisam entregar uma carta e para isso mapeiam a favela 

demonstrando o conhecimento do seu território. Posteriormente foi debatido o 

controle juntamente com os alunos, o que no vídeo estava relacionado com a 

realidade deles e o que isso se relacionava com Europa. A atividade foi finalizada 

com exercício em que era necessário o conhecimento das coordenadas geográficas 

para localizar lugares no mapa da Europa e da rua da escola. Palavras-chave: 

Ensino de Geografia; PIBID; escola pública; prática espacial e coordenada 

geográfica. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA 

PÚBLICA/OFICINA DE RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO DE SÃO 

GONÇALO: UM PASSEIO PELAS SUA PAISAGENS E LIMITES 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Eduardo Karol 

Estagiário(s):  

DIELY PIMENTEL DE ARAGÃO 
 

A oficina é uma prática alternativa elaborada a fim de auxiliar o docente na 

apresentação do conteúdo, e os estudantes na compreensão de processos vividos 

na cidade. De maneira geral trabalha com informações ausentes nos materiais 

didáticos a disposição. Com isso, aspectos da realidade ficam mais visíveis aos 

estudantes com essa prática em sala de aula. A oficina desenvolvida com 

estudantes do 2º ano do ensino médio do CIEP Luiz Gonzaga Junior, teve como 

finalidade apresentar e reconhecer o território do município de São Gonçalo e sua 

geografia, identificando os meios culturais; pontos de lazer e turismo; localizando 

os equipamentos de representação política; todas essas ações buscaram evidenciar 

o tema da Geografia Política e a Geopolítica. Objetivo geral: a) Reconhecer as 

paisagens no município de São Gonçalo; b) identificar os limites da prática espacial 

dos estudantes; c) detectar a Geografia Política e Geopolítica presentes no tema 

abordado na atividade. Objetivos específicos: a) Identificar a localização e as 

fronteiras do município; b) Localizar Luiz Caçador dentro de São Gonçalo; c) 

Apresentar aos estudantes os pontos de lazer, cultura e política; d) explorar a 

representação política dentro da cidade na visão dos estudantes. A atividade 

utilizou imagens expostas em um cartaz, solicitando aos estudantes a identificação 

das fotografias apresentadas. Buscou-se identificar as paisagens e limites que 

mostrassem as centralidades da cidade; e os lugares políticos, históricos e de lazer. 

Ao desenvolver essa dinâmica, docente e estudantes trocam informações para 

conhecimento do espaço em que vivem. Palavras-chave: Ensino de geografia; 

geopolítica; PIBID; território de São Gonçalo. 
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SUBPROJETO DE GEOGRAFIA: DAS PRÁTICAS E DOS SABERES ESPACIAIS À 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS NA ESCOLA 

PÚBLICA/TRABALHO DE CAMPO: METODOLOGIA ESSENCIAL AO ENSINO 

DE GEOGRAFIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA EM 

ITABORAÍ-RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS ANTONIO CAMPOS COUTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Claudia Ramos Sacramento 

Estagiário(s):  

Gabriel Batista de Jesus Oliveira 

Lídia de Souza Silva 

Thais Pereira de Melo 

Victor Gabriel Monteiro e Souza 
 

O objetivo deste trabalho é discutir como o trabalho de campo é uma metodologia 

importante para a aprendizagem dos estudantes dentro da Geografia escolar, a 

partir da realização no primeiro ano do Ensino Médio do CIEP Brizolão 308 Pascoal 

Carlos Magno, Nova Cidade, Itaboraí-RJ, parte das atividades do PIBID Subprojeto 

Geografia da UERJ-FFP. No campo é possível articular, compreender e desenvolver 

os conceitos e conteúdos ministrados em sala de aula na prática, ou seja, 

materializa-se no campo a leitura diretamente no espaço geográfico, e 

consequentemente a sua relação com suas práticas espaciais dos estudantes. O 

tralho de campo envolve a teoria, pois requer conhecimentos teóricos, 

planejamento e elaboração de roteiro e a prática; ter objetivos geral e específicos e 

o desenvolvimento em si dentro do campo. O objetivo geral é analisar o espaço 

local da escola tendo como base alguns conceitos cartográficos que compreende 

aos de visão oblíqua, visão vertical, e, consequentemente visão frontal. Os 

objetivos específicos, portanto, são: 1) detectar a capacidade de orientação dos 

estudantes; 2) detectar fixos e fluxos no espaço; 3) construir de mapas mentais; 4) 

analisar espacialmente o espaço próximo a escola. Como parte metodológica, antes 

da realização do trabalho de campo, os bolsistas PIBID apresentaram uma imagem 

de satélite do bairro para que os estudantes localizassem o colégio, a rua principal 

do bairro, as principais vias da cidade, o ponto mais alto do bairro (o principal 

ponto do campo) e suas próprias casas. No trabalho de campo, os alunos 

percorreram o bairro e detectaram os fixos e fluxos até o ponto final do campo, o 

Morro do Catiço. A escolha do morro foi estratégica para trabalhar os conceitos já 

citados, pois a partir dele, pode-se ver os principais eixos de crescimento do 

município e as principais referências espaciais do bairro. Esse recurso foi muito 

importante para detectar nos estudantes suas noções espaciais. Os materiais 

utilizados no campo foram a um mapa da divisão dos bairros do município de 

Itaboraí papel A4 e lápis para confecção dos mapas mentais. O resultado foi 

extremante positivo. Muitos estudantes participaram e conseguiram localizar os 

elementos espaciais citados anteriormente. No final do trabalho de campo, os 

estudantes entregaram os mapas mentais. Neles detectamos as principais 

referências espaciais de cada aluno. Palavras-chave: Ensino de Geografia. Trabalho 

de Campo. Cartografia. 
 

E-mail: professormarcoscouto@gmail.com 
  



380 

  

 
SOLOS E SUSTENTABILIDADE: UM CONHECIMENTO GEOGRÁFICO VITAL 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO TADEU DE MACEDO SANTANA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andressa Elisa Lacerda 

Estagiário(s):  

AMANDA CRISTINE ARAUJO Iniciação SANTOS 

BRUNO DE LIMA ALVES 

DANIEL MARTORELLI DE ANDRADE 

ISIS VITURINO PONTES 

MARCELO NUNES DE AZEVEDO 

SUELEN SANTOS VANNA 

THIAGO DE BARROS FERNANDES DOMINGUES 
 

Solos e Sustentabilidade: Um Conhecimento Geográfico Vital O Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/CAPES, aplicado junto às 

escolas conveniadas desenvolveu uma oficina com o título “Solos e 

Sustentabilidade: Um Conhecimento Geográfico Vital”. O trabalho foi aplicado junto 

às escolas conveniada Santo Tomas de Aquino e João Saldanha, pertencente à 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro SME/RJ. Os solos são 

fundamentais para o desenvolvimento da vida na biosfera, sendo um recurso 

importante para manutenção e perpetuação da humanidade. A implantação do 

projeto contou com a construção e o manejo de uma horta na escola, porque 

identificamos a necessidade de compreensão da importância dos solos no cotidiano 

de cada cidadão. O trabalho foi desenvolvido junto aos alunos do 6º e 7º ano do 

ensino fundamental, onde os mesmos participaram de forma proativa de todas as 

etapas da atividade de pesquisa, cujo o objetivo geral foi promover a 

conscientização dos discentes quanto a sustentabilidade e a importância dos solos 

ao meio ambiente. Para a realização da pesquisa foi priorizada a utilização de 

materiais reciclados durante a oficina, tendo em vista a necessidade de 

conscientização e preservação dos recursos naturais. Em sala de aula foi 

apresentado o processo de formação dos solos, salientando as principais 

características e sua importância para a manutenção da vida no planeta. Também 

foi destacado os aspectos físicos e pedológicos nos oferecem informações que nos 

permitem entender e prevenir desastres naturais associados à ação antrópica. A 

apresentação dos fatores exógenos de formação e as características dos solos 

brasileiros também foram abordados no processo de desenvolvimento do projeto, 

que contou com o aprofundamento das discussões do uso e manejo do solo dentro 

do espaço destinado a horta a qual os estudantes são responsáveis. Na segunda 

etapa os alunos reproduziram a pedogênese em cartolina e outros materiais. Como 

método de aprendizagem foi reproduzido perfis de solo em garrafas pet, utilizando 

solo, argila, areia e brita para ilustrar o processo de formação e distribuição na 

superfície terrestre dos horizontes dos solos. Como resultado foi observado com a 

execução do projeto a maior participação e engajamento dos discentes no cotidiano 

escolar, potencializando o interesse e o desenvolvimento acadêmico. 
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TECENDO EXPERIÊNCIAS ENTRE ENCONTROS, INFÂNCIA E BRINCADEIRA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANELICE ASTRID RIBETTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Marcia de Oliveira Gonzaga 

Rosimeri de Oliveira Dias 

Estagiário(s):  

Ana Claudia Ramos Temerozo 

Aymê Silva de Oliveira 

Franciele de Jesus Santos 

Juliana Mozer Leandro Agostinho 

Rosilene de Lima da Costa 
 

O projeto Tecendo Experiências entre Encontros, Infância e Brincadeira é um 

desdobramento do subprojeto de Pedagogia da Faculdade de Formação de 

professores/ FFP vinculado ao Projeto Institucional PIBID/ CAPES/ UERJ/ , que teve 

início em março de 2014. Este trabalho acontece no CIEP Municipalizado Dr. 

Armando Leão Ferreira, localizado no bairro do Engenho Pequeno, no município de 

São Gonçalo, Rio de Janeiro. Realizamos um Projeto de Iniciação à Docência 

desenvolvido no território escolar que tem como finalidade conversar e expressar 

dispositivos entre Universidade e Escola Básica, tomando como eixo de análise a 

formação inventiva de professores, políticas e praticas da diferença como proposto 

por Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jorge Larrosa, Anelice Ribetto, Rosimeri Dias, 

entre outros. O projeto se propõe resgatar as brincadeiras no processo de 

construção do conhecimento, entendendo que este se dá por diferentes caminhos, 

sendo o brincar um deles. A ideia é tecer um espaço entre escola/ projeto/ aluno e, 

assim, dar a ver a diferentes modos de expressão expandindo, desta forma 

diferentes possibilidades de intervir em si e no mundo em que vivem. Também, 

como parte deste projeto, desenvolvemos entre alunos, professores e supervisora 

oficinas de fotografia que temos chamado FotografANDO e que buscam criar um 

espaço de problematização do olhar e das imagenes construidas sobre a escola. 

Esta atividade se desenvolve com alunos de ensino fundamental no contraturno das 

aulas e no momento de apresentação deste resumo a proposta está sendo 

reorganizada e repensada para acontecer no segundo semestre de 2015. 
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VISIBILIDADES E RESISTÊNCIAS: INTERVENÇÕES NO ESPAÇO ESCOLAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSEMERI GOMES DE OLIVEIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Anelice Ribetto 

Cláudia Regina Martins Magalhães do Nascimento 

Estagiário(s):  

Amanda Souza de Oliveira 

Ana Cláudia Martins da Silva Marques 

Daniele Molhano Gonçalves 

Lorena Silva Magalhães 

Taiara Marília Aparecida dos Santos Nunes 
 

O trabalho emerge de uma pesquisa-intervenção vinculada ao Subprojeto 

PIBID/CAPES/UERJ do Curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de 

Professores (FFP). A partir de leituras e filmes, de discussões regulares nos grupos 

de estudo, de escritas em diários de campo e do trabalho que desenvolvemos no 

Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, em Niterói, nos propomos à análise 

micropolítica do que acontece neste cotidiano, nossas práticas, as intervenções na 

escola e em nós, buscando dar visibilidade ao que é potente, o que é vida e alegria 

neste território. Realizamos um projeto de Iniciação à Docência desenvolvido no 

território escolar que tem como finalidade forjar conversas e expressar dispositivos 

entre Universidade e Escola Básica, tomando como eixo de análise e de intervenção 

a temática das ações étnico-raciais no Brasil. Visibilidades e resistências é um 

projeto que busca evidenciar temáticas de cunho social, geralmente pouco 

integradas e muitas vezes silenciadas no cotidiano escolar, em função da existência 

de determinados valores, sócio-historicamente contextualizados, que interferem 

naquele espaço. Tem como um dos objetivos intervir no cotidiano escolar através 

de ações que possam ampliar o conhecimento sobre temas socioculturais, dando-

lhes visibilidades até então negadas. O trabalho possibilita a problematização e 

intervenções através de ações que permitem um exercício de pensamento sobre as 

situações onde as práticas sociais e culturais são negadas ou silenciadas. Para 

tanto, Rosimeri Dias, Virgínia Kastrup, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel 

Foucault, Anelice Ribetto, Jorge Larrosa, Carlos Skliar, e outros nos ajudam a 

pensar. Contudo, a aposta é a de organizar atividades de iniciação à docência 

ligadas a temática das relações étnico-raciais no Brasil, ressaltando o valor do 

negro na sociedade brasileira. 
 

E-mail: rosimeri.dias@uol.com.br 
  



383 

  

 
A CONSTRUÇÃO EPISTEMOLÓGICA DO CONCEITO DE CIRCULAÇÃO 

SANGUÍNEA A PARTIR DE INFLUÊNCIAS DO CONTEXTO HISTÓRICO-

SOCIAL: IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CLEA BRAGA MOREIRA AYRES 

Estagiário(s):  

Phillipe Porto Corrêa Alcântara 
 

Segundo Matthews (1995), a evolução no Ensino de Ciência acorreu de forma 

descontinuada ao ensino de História e Filosofia da Ciência. Esse fenômeno pode ter 

sido o principal responsável pela grande redução na qualidade do ensino 

evidenciada pelo relatório da Fundação Nacional Americana de Ciências, com 

grande aumento de analfabetismo funcional em Ciências. Fleck (1986) salienta 

como o meio pode exercer uma força coercitiva e moldadora para um determinado 

estilo de pensamento modal. O estilo de pensamento, no ponto em que media o 

nosso olhar da realidade, nos impede de perceber como a natureza do pensamento 

humano é transitória e pode variar historicamente. Esta pode ser citada como uma 

das importâncias de se estudar História e Filosofia da Ciência. Formar cidadãos 

mais críticos que, por perceberem tal natureza transitória do pensamento e da 

sociedade, tornem-se atores transformadores do sistema e participativos em suas 

comunidades. Para guiar o nosso estudo sobre a transformação do conhecimento e 

do processo da ciência, escolhemos estudar como este processo se deu 

historicamente para a formação do conceito de Circulação Sanguínea. Além disso, 

como resultado deste estudo, foi criado um material didático, em forma de 

almanaque, sobre o mesmo tema, para guiar e facilitar o trabalho de professores, 

do ensino básico ou universitário, na difícil tarefa de problematizar a noção de 

ciência. Nosso material exibe de forma descontraída os fenômenos históricos e a 

filosofia pertinentes à formação da noção de circulação sanguínea, alternando-se 

com conteúdos lúdicos, o que cria uma visão mais embasada e complexa sobre 

ciência, mas sem que o texto torne-se maçante ou excludente. 
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E SUA PRÁTICA EMANCIPATÓRIA NA 

BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO 

Estagiário(s):  

Elias Felix de Sousa Junior 
 

O trabalho apresentado refere-se a apresentação de monografia: A Formação do 

pedagogo e sua prática emancipatória na Baixada Fluminense. Objetiva-se analisar 

a importância do pedagogo diante do fenômeno educativo e das especificidades de 

sua atuação. Esta produção visa responder inquietações vividas ao longo da 

formação acadêmica: a) a compreensão da concepção profissional do pedagogo e o 

deslocamento das suas funções no interior da escola e b) como o trabalho 

pedagógico tem sido desenvolvido por profissionais da educação na Baixada 

Fluminense. Faz-se necessário reconhecer a pedagogia como campo teórico para 

compreender os desafios do processo de formação do pedagogo e a sua prática na 

Baixada Fluminense. A base teórica será a produção de Antonio Gramsci, que tem 

concepção crítica da educação e desenvolve a categoria de ‘intelectual orgânico’, 

bem como, as contribuições de Demerval Saviani, Selma Garrido Pimenta e José 

Carlos Libâneo e outros sobre o curso de pedagogia e sua legislação. Serão 

tratados os caminhos e descaminhos que constituem o trabalho do pedagogo e o 

seu papel emancipatório na democratização do ensino na Baixada Fluminense. O 

percurso da pesquisa está organizado na apreciação do histórico do curso de 

pedagogia no Brasil, do currículo da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, 

unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no município de Duque de 

Caxias e na investigação da prática pedagógica de estudantes egressos do curso 

nos municípios da Baixada Fluminense. O contexto atual supõe ações concretas e 

definidas na área educacional que possibilitem a este profissional condições de 

apropriar-se do seu campo de trabalho. Percebe-se que a profissão do pedagogo 

carrega questões conflituosas na História, na legislação e na prática. Os pedagogos 

necessitam de formação teórico-metodológica que possibilite a análise da situação, 

posicionamento diante dos fatos pedagógicos e condições para intervenção. 
 

E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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CACIQUE DE RAMOS: UM QUINTAL DA R-EXISTÊNCIA NEGRA NO 

SUBÚRBIO DA LEOPOLDINA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRELINO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Estagiário(s):  

CARLOS HENRIQUE MARQUES CARVALHO 
 

O Grêmio Recreativo Cacique de Ramos. De início, é importante evidenciar que a 

agremiação em questão tem sua origem marcada na reunião de três famílias 

residentes no subúrbio da Leopoldina: as famílias dos irmãos Bira e Ubirany; a de 

Walter e Chiquita; e a de Aimoré. Detalhe importante presente neste núcleo 

seminal, além dos laços inscritos na relação de vizinhança, diz respeito ao forte 

vínculo com as religiões de matriz africana e afro-brasileira (candomblé e umbanda, 

respectivamente) e à militância no carnaval e no samba, ambos oriundos do seio 

familiar de cada família em questão. No tocante a essa forte influência familiar, 

podemos citar, de modo ilustrativo, os pais dos irmãos Ubirajara Félix do 

Nascimento (Bira) e Ubirany Félix do Nascimento, os quais, como nos informa 

Pereira (2003), o patriarca, boêmio de origem no Estácio, era próximo a todos os 

grandes nomes do samba em seu convivo social. Já a mãe, além de ter sido uma 

das primeiras afilhadas de santo de Mãe Menininha do Gantois, notabilizava-se por 

ser uma prestigiada mãe espiritual na umbanda. O nosso objeto de estudo se 

inscreve na importância dos quintais como elemento de r-existência dos negros no 

espaço carioca. Como o objeto de estudo não responde a pesquisa. Desta maneira, 

nosso objetivo geral é compreender o quintal do G.R. Cacique de Ramos enquanto 

espaço de r-existência negro-popular forjado em bases de origem familiar; essas 

calcadas no samba e nas religiões de matriz africana. Como conclusão temos que 

Entendemos que a r-existência, que, conforme vimos, pautada no amparo do 

coletivo em matrizes históricas de pensamentos comuns (as quais os permitem 

existir no lugar para então, quando necessário, responderem às ações que atentam 

contra o que lhes é caro) é uma importante possibilidade para dialogar com os 

quintais de samba. Assim, quando recorremos à trajetória familiar dos fundadores 

da agremiação, fizemo-lo por acreditarmos que, tratando-se de elementos da 

cultura negra, o recurso à ancestralidade cumpre importante caminho, haja vista 

que, como a história nos ensina, sob o processo de objetificação implementado pelo 

regime escravista, o único patrimônio que os povos africanos conseguiram trazer de 

sua terra natal e manter incólume foi o seu universo simbólico. Desta forma, o 

apego à religiosidade e, em especial, ao samba, herdado dos antepassados, 

certificou-nos das bases sobre as quais repousa a matriz de pensamento seguida 

pelos caciques suburbanos. 
 

E-mail: andrelinocampos@hotmail.com 
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DA GARGANTA AO BARRETO: NOVAS ESPACIALIDADES DO GRÊMIO 

RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO VIRADOURO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRELINO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Estagiário(s):  

Jonathan Fragoso Brasil 
 

O objetivo geral será analisar as mudanças de endereço do GRES Unidos do 

Viradouro, tendo como enfoque principal a saída do seu bairro de origem, o 

Viradouro, na Zona Sul de Niterói e a ida até o bairro do Barreto, na Zona Norte. 

Procuraremos entender os por quês desta mudança. Como objetivos específicos 

primeiramente faremos uma contextualização histórica no sentido de entender 

como as transformações urbanas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro no inicio do 

século XX influenciaram as transformações ocorridas no carnaval. E uma vez o 

carnaval já modificado, como estas transformações influenciaram a “externalização” 

das agremiações. Também analisaremos as transformações urbanas ocorridas na 

cidade de Niterói e como estas mudanças influenciaram uma crise no carnaval da 

cidade. Por último buscaremos entender porque a escola de samba Unidos do 

Viradouro foi desfilar na cidade do Rio de Janeiro e porque transfere a sua sede do 

bairro do Viradouro, na Zona Sul da cidade de Niterói, indo se instalar em outro 

bairro distante, que é o Barreto, na Zona Norte. Como procedimento metodológico, 

utilizaremos a memoria de sambistas e o material deixado como resultado da 

história da agremiação; para além, desenvolveremos as contribuições de teóricos 

da geografia urbana e humanista para que possamos compreender a inserção da 

Escola de Samba Unidos do Viradouro na história de Niterói. Resultados da 

pesquisa. A Unidos do Viradouro, escola tradicional e maior campeã de Niterói, foi 

uma delas. Optou pelo caminho das mudanças e inserção na lógica da 

modernidade. Por isso, além de sair do carnaval de sua cidade, também optou por 

sair do seu lugar de origem, indo se localizar em outro local distante e também 

construindo uma moderna quadra para receber seus visitantes. As consequências 

dessa mudança são nítidas. Hoje, a Escola de Samba Unidos do Viradouro é outra 

escola, que em que nada tem a ver com aquela que existiu no passado. Passado 

este que é desconhecido pela maioria dos seus atuais integrantes. Aqueles que 

ainda guardam as memórias dos tempos áureos, os antigos moradores da 

Garganta, já não frequentam mais a agremiação e alguns até mesmo guardam 

certo ressentimento com a escola. Ao nosso ver, o Barreto não parece ser o lugar 

da maioria deles. Se não existe identificação, logo sentem-se estranhos. Apesar 

disso, o samba continua e novas formas da cultura continuam surgindo. Como diz a 

canção: Agoniza, mas não morre! 
 

E-mail: andrelinocampos@hotmail.com 
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS EM ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CLEA BRAGA MOREIRA AYRES 

Estagiário(s):  

Bárbara Cristina Morelli de Souza 
 

O presente trabalho foi realizado com professores de Ciências e Biologia das redes 

públicas e privada do Rio de Janeiro. Partimos do seguinte questionamento: estes 

têm trabalhado o respeito às diferenças e, com isso, as questões étnico-raciais em 

sala de aula? Em função deste questionamento, colocamos como objetivos: 

investigar, a partir da Lei n°. 10.639/2003, se os professores de ciências têm 

trabalhado as questões étnico-raciais em sala de aula; compreender como se dá a 

incorporação desta temática no currículo escolar e diagnosticar quais são as 

maiores dificuldades que estes enfrentam para trabalhar tais conteúdos. Tomamos 

por base autores que analisam o conceito de raça, de estudos que relacionam raça 

e desigualdade social e educacional e que analisam as implicações da inclusão da 

temática das relações étnico-raciais na educação em geral e, particularmente, no 

ensino de Ciências. Para tentar responder a questão e atingir os objetivos 

propostos foi realizado um estudo exploratório com abordagem quanti-qualitativa, 

através da aplicação de questionário que foi respondido por 20 professores. Os 

dados obtidos nos permitem dizer que esta temática ainda é pouco trabalhada nas 

escolas, apesar dos docentes reconhecerem que existem conteúdos dentro das 

Ciências Naturais que possibilitam abordar este tema. As principais dificuldades 

apontadas pelos pesquisados é a falta de informação sobre o assunto, de material 

de apoio e também de liberdade para ministrar os conteúdos em sala de aula, já 

que recebem o currículo pronto e têm pouco tempo para incluir outros temas que 

não estão contemplados neste. Consideramos que estas dificuldades estão 

relacionadas ao escasso investimento em formação inicial e continuada para os 

professores de Ciências que abordem as questões étnico-raciais e, possivelmente, à 

existência de relação entre a identidade étnico-racial do professor e a importância 

que eles dão a tais temas. Em função disso, indicamos a necessidade de ampliação 

da oferta de formação inicial e continuada nesta temática e a realização de novas 

pesquisas que busquem saber se existe alguma relação entre a construção da 

identidade étnico-racial dos docentes e a forma como eles trabalham tais temas. 
 

E-mail: ayres.ana@gmail.com 
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MEMORIAL NUREDAM 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELZA MARIA NEFFA VIEIRA DE CASTRO 

Estagiário(s):  

Claudio Eduardo Costa Gulla 

Luana Cristine da Silva Duarte 

Mayara de Souza Modesto de Britto 

Nelma Felippe Pinheiro 

Tairis de Oliveira da Silva 
 

O Memorial Nuredam relata a experiência da Bolsista de Estágio Interno 

Complementar (EIC) no Núcleo de Referência em Educação Ambiental da Faculdade 

de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Nuredam/UERJ), campus 

Maracanã, no decorrer do ano de 2014. Nos estudos realizados no âmbito deste 

estágio, além das atividades de pesquisa cotidianas, minha inserção ocorreu, 

também, em dois projetos de pesquisa/ extensão em desenvolvimento no Núcleo, 

neste período: o Projeto Pegada Ambiental, realizado em parceria com a 

Coordenação Estadual de Educação Ambiental e Saúde (CEEAS) da Secretaria de 

Estado de Educação (SEEDUC/RJ), e o Projeto Educação em Ciências/Educação 

Ambiental em Ciências do Mar - Eixo 7 do Projeto INCT-PRO-OCEANO (Processos 

Oceanográficos Integrados da Plataforma ao Talude dos Institutos Nacionais de 

Ciência e Tecnologia em Ciências do Mar). Essa experiência permitiu a participação 

da bolsista nas atividades de: organização da exposição fotográfica para divulgação 

das ações de EA implementadas nas unidades escolares do Estado do Rio de 

Janeiro, no âmbito do Projeto Pegada Ambiental; seleção, organização e 

sistematização de temas geradores problematizados para produção dos fascículos e 

de jogos no âmbito do Projeto INCT-PRO-OCEANO; de interrelação do eixo 7 do 

Projeto INCT-PRO-OCEANO com os demais eixos para captação das descobertas 

científicas dos 127 pesquisadores que produzem saberes nas Ciências do Mar para 

a incorporação no material didático elaborado no âmbito deste projeto; captação de 

dados, informações, curiosidades, artigos, referentes à abordagem metodológica 

interdisciplinar adotada no NUREDAM para inserção no site 

<www.nuredam.uerj.br>. 
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O FEMININO, A FORMAÇÃO IDENTITÁRIA E LITERÁRIA EM "AS TRÊS 

MARIAS", DE RACHEL DE QUEIROZ (1939) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA CABRAL DA SILVA 

Estagiário(s):  

Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza 
 

Este estudo monográfico tem por objetivo analisar criticamente o romance 

intitulado As três Marias, de autoria de Rachel de Queiroz. O romance teve sua 

primeira publicação no ano de 1939, sendo editado pela então crescente no 

mercado Livraria José Olympio Editora. De maneira específica, esta monografia visa 

analisar a construção das personagens femininas na obra mencionada e pensar 

suas características identitárias e representações, no período em destaque – 

década de 30, do século XX. Ademais, discorre-se acerca da atividade da leitura 

enquanto prática social e cultural, por entender que a escrita como tal não é neutra 

e possui interesses intrínsecos àquele que escreve. Igualmente, intenta-se 

apresentar um breve estudo biográfico a respeito de Rachel de Queiroz, de modo a 

salientar sua formação intelectual e sua inserção no mundo literário brasileiro. Nos 

limites deste trabalho de monografia, são trazidas questões referentes à leitura e à 

literatura que contribuam, em alguma medida, para a percepção crítica da obra de 

Rachel de Queiroz, no determinado período histórico-social. No que tange às 

práticas da leitura e a elementos relacionados à leitura e à literatura em âmbito 

brasileiro, busca-se dialogar com as ideias defendidas por Chartier (2009; 2011), 

Goulemot (2011), Bourdieu (2011), Lajolo e Zilberman (2002) e El Far (2006). 

Busca-se, ainda, pensar o espaço da mulher no âmbito da literatura, no Brasil, e a 

relação estabelecida entre mulher e literatura. Utilizo, outrossim, as ideias 

levantadas no livro Idade, Sexo e Tempo: Três Aspectos da Psicologia Humana 

(1938), de Alceu Amoroso Lima, o qual conceitua infância, adolescência e 

mocidade, e o que seria menina e moça no período em análise. O estudo de tais 

conceitos permite, em alguma medida, pensar do que se tratava ser criança, 

adolescente e moça, àquele período, e de que forma se relacionam com as meninas 

e as moças apresentadas no romance em destaque. Do ponto de vista da minha 

formação, reconheço que a participação no grupo de pesquisa, na condição de 

bolsista de iniciação científica, foi de suma importância para o meu 

desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico. Reconheço o quão importante 

foi, para mim, poder viver de perto essa experiência acadêmica, uma vez que pude 

compreender os processos concernentes a um trabalho de investigação, 

principalmente no que se refere à manipulação de fontes, seja no âmbito do 

impresso, da história da educação ou da história da leitura. 
 

E-mail: marciacs@ism.com.br 
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OS IMPACTOS SÓCIO-ESPACIAIS DA OPERAÇÃO DA LEI SECA NA 

AMPLIAÇÃO IDENTITÁRIA NOS LUGARES DE MORADIAS: ESTUDO DE CASO 

DO BAIRRO DA FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRELINO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Estagiário(s):  

Rennan Caldeira Freire 
 

Os impactos sócios espaciais da operação da Lei Seca na ampliação identitária nos 

lugares de moradias: Estudo de caso do bairro da Freguesia. A especulação 

imobiliária, devido à proximidade com a Barra da Tijuca e as principais vias de 

acesso da cidade, aumentou o bairro consideravelmente nos últimos anos e alterou 

a paisagem. Aquelas grandes casas deram lugar a condomínios de prédios 

comercias e residências. Em decorrência da chegada da Lei Seca, os moradores da 

região tiveram que rever seus hábitos. Frequentar uma boate ou bares da Zona Sul 

ficou difícil com a possibilidade de ser punido com a multa ou ter carteira de 

habilitação apreendida. Por esse motivo, o carioca foi obrigado a rever os hábitos e 

os lugares frequentados e beneficiando os bares de bairro sejam “pés-limpos” ou 

“pés sujos” e “tomar aquela cerveja com o petisco”. Com isso ajudou os 

empresários a enxergar o negócio de outra forma e oferecer os mais variados 

serviços e desenvolvendo o comércio local. As transformações urbanas ocorridas no 

bairro da Freguesia de Jacarepaguá, um bairro da zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro. As suas memórias e as suas diferentes visões trazem à tona 

acontecimentos históricos e geográficos que o transformam num bairro nobre, 

mudanças relacionadas ao urbanismo que ocorreram nos últimos anos. Buscamos 

através dos conceitos de lugar, memória e identidade os principais referenciais da 

pesquisa que tem como objetivo principal resgatar a memória e a identidade deste 

lugar da cidade do Rio de Janeiro, a partir da visão da população a respeito do 

bairro, com a finalidade de esclarecer na geografia humanística principalmente. 

Com a expansão do consumo, é evidente o estimulo à aquisição do novo, onde o 

"velho" e o "usado" são considerados de um status inferior. O mercado imobiliário 

direciona o mercado para novas áreas, formando novos conceitos. Slater mostra 

como funciona, a questão do consumo. Principalmente com a internet, são muitos 

anúncios de imóveis novos ou usados com a venda do sonho da casa própria ou 

estimular os investidores a adquirir mais imóveis. O consumo de produtos de 

decoração também acompanha o mercado. 
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OLHARES SOBRE A ESCOLA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO A PARTIR DAS 

VOZES DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CARMEN LUCIA GUIMARAES DE MATTOS 

Estagiário(s):  

Nathália Masson Bastos 
 

O estudo a ser apresentado é resultado de um trabalho monográfico desenvolvido 

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sobre as dificuldades 

encontradas na escola e na sala de aula pelos alunos ditos de “baixa renda”. 

Considerando essa situação, entendemos que esse fato se deve à questão do 

capital cultural e da bagagem social que cada um traz consigo da sociedade para a 

escola. Foi realizada pesquisa de campo na Faculdade de Educação da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus Maracanã, com dez (10) alunos do 

curso de Pedagogia, sendo cinco (5) alunos do primeiro período e cinco (5) alunos 

do oitavo período. Na análise dos dados foram utilizados mapas conceituais 

elaborados a partir de leitura de artigos, textos, livros sobre o assunto e análise de 

conteúdo das entrevistas criando uma relação entre teoria e empiria. Buscou-se 

averiguar se, alguma vez ou em vários aspectos, essas dificuldades são diferentes 

para os outros alunos da classe média ou para aqueles considerados pela sociedade 

como pertencente à elite. Buscou-se também, entender os problemas no ensino-

aprendizagem devido à relação entre o conhecimento científico e o “do cotidiano”, 

aquele trazido com o aluno de acordo com a cultura na qual ela se sente 

pertencido. Tivemos como resultado a clara perpetuação conscientizada de que a 

classe social ainda é vista como justificativa para a diferença dentro da escola e da 

sala de aula entre os alunos. A pesquisa e a análise de campo ajudaram a 

evidenciar que não pode apenas analisar os alunos da Educação Básica dentro da 

escola, mas deve ser levado em consideração também sua história de vida. Chega-

se a conclusão, baseada nos resultados da pesquisa realizada para a elaboração da 

monografia, da importância da escola, da educação na vida dos alunos visto que 

elas têm como princípio despertar no sujeito a crítica, a autonomia intelectual e 

política, a fim desse sujeito criar uma consciência do por quê ele está ali e seu 

papel na sociedade. 
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PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO SEGREGADO NA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO: ENTRE “FAVELAS” E GRANDES CONJUNTOS HABITACIONAIS NA 

ZONA OESTE, 1980/2000 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRELINO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Estagiário(s):  

Douglas Correia Nogueira 
 

A cidade não produz igualdade. Os obstáculos são criados, constituindo dificuldades 

para uns e facilidades de acessos para outros, resultando maior visibilidade para 

grupos que dominam as relações como os produtores e incorporadores imobiliários 

e invisibilidades estratégicas para os grupos subalternizados. Assim, que 

começamos tratar o nosso objeto de estudo, o Conjunto Habitacional Dom Jaime 

Câmara Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O objeto de pesquisa são os 

processos de favelização dos grandes conjuntos habitacionais, sobretudo os 

localizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre 1980/2000, focalizado o estudo 

no Conjunto Habitacional Dom Jaime Câmara (Vila Vintém) em Padre Miguel. 

Segundo Corrêa(1995) pp, 11, o espaço urbano capitalista, é produto social, 

articulado através da acumulação de ações que produzem e consomem o espaço, 

criando símbolos e campos de lutas. Tais atores sociais, são agentes concretos que 

materializão no espaço suas ações, que por sua vez são derivadas da reprodução 

das relações de produção e dos conflitos de classe. Para nós esses conflitos definem 

no espaço, áreas destinadas a ocupação espacial, através da condição de renda, e 

como no caso específico dos grupos sociais excluídos, também chamados de 

precariamente incluídos, restam opções ligadas, a conjuntos habitacionais 

produzidos pelo estado, sistemas de auto construção ou moradias coletivas, além 

das degradantes favelas. A associação de sua construção com a implantação de 

industriais a margem da Avenida Brasil, inaugurada em 1946, e sua proximidade 

com a Linha Férrea que segundo Abreu (2013) em 1930, já transportava cerca de 

84.914.173 pessoas por ano. Foram fatores importantes para o rápido crescimento 

populacional, visto entre as décadas de 60, 70 e 80, causando em seu entorno a 

aceleração do processo de favelização dando origem a Favela Do Vila do Vintém. 

Que tem sua ocupação datada anteriormente a própria construção do Conjunto 

Habitacional Dom Jaime Câmara, mais teve sua urbanização e regulação no 

governo de Carlos Lacerda(1960-65). Entretanto o processo de urbanização 

atendeu minimamente as necessidades estruturais básicas, incluindo o 

abastecimento de água e saneamento básico para parte da população. Mas tais 

políticas não inlcuiram ações voltadas para saúde e educação por meio da presença 

de aparelhos sociais do Estado. Gerando uma ausência estatal, preenchida 

posteriormente por grupos ligados a venda e varejo de drogas e banqueiros do jogo 

de bicho. 
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PROJETO REALFABETIZAÇÃO: POLÍTICA EDUCACIONAL OU REAFIRMAÇÃO 

DA EXCLUSÃO? 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TALITA DA SILVA GOMES DE SOUSA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Paula da Silva Vidal Cid Lopes 

Estagiário(s):  

Talita da Silva Gomes de Sousa 
 

O foco de reflexão que aqui se desenvolve diz respeito ao Projeto Realfabetização 

implementado no ano de 2009 na educação pública do município do Rio de Janeiro 

com o intuito de corrigir o fluxo escolar. Nosso objetivo é problematizar os 

componentes do Projeto a partir da revisão documental do mesmo, haja vista que 

os princípios norteadores formais do Projeto Realfabetização articulam-se com as 

práticas desenvolvidas pelos professores das turmas do Projeto. Contudo, cabe 

destacar que o objeto de estudo aqui apresentado não concerne ao corpo docente 

que desenvolve suas práticas nas turmas do Projeto, haja vista que este tema 

implicaria na realização de variadas pesquisas que não dariam conta de categorizar 

ou modelar tais práticas. Há ainda a consciência de que este trabalho monográfico 

não contemplará todas as nuances que permeiam o projeto, pois o mesmo, 

formado por pessoas e com o foco nelas estará em constante mudança, bem como 

aqueles que o integram. Assim sendo, o nosso objetivo retém-se na apresentação 

do Projeto Realfabetização através de seus instrumentos regulamentadores, na 

historicidade das turmas de projetos anteriores também implementados no 

município do Rio de Janeiro, e por fim abarcaremos teoricamente acerca dos modos 

de elaboração da escrita dos alunos que compõem o Projeto. No que se refere ao 

recolhimento das informações formais a respeito do Projeto, consistiu em um 

trabalho que careceu paciência e persistência. Os inúmeros obstáculos não foram 

capazes de atingir a desistência por este tema, pois a importância em se dar 

visibilidade as discussões sobre este assunto se faz fundamental, haja vista que 

muitos são os alunos que atravessam os anos de escolaridade e permanecem sem 

adquirir os conhecimentos socialmente estabelecidos para conviverem de acordo 

com as normas da sociedade letrada. 
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REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES AOS ESTUDOS DE RISCO E JUSTIÇA 

AMBIENTAL NA BAIXADA FLUMINENSE, DUQUE DE CAXIAS-RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Amauri Alves Meira Lima 
 

Um dos grandes problemas encontrados hoje nas metrópoles do Brasil e do mundo 

estão pautados na problemática de eventos adversos sobre determinados 

territórios, causando danos humanos, materiais, ambientais, econômicos, políticos 

e sociais. Dentre os fenômenos que mais se destacam e que se utilizará neste 

trabalho, citamos as inundações, enchentes e corridas de detritos, os quais são 

recorrentes no Município de Duque de Caxias (Baixada Fluminense, Rio de Janeiro). 

Esses processos naturais (muitas vezes agravados pela ação antrópica de uso e 

ocupação do solo urbano) acabam sendo de interesse a muitos pesquisadores, pois 

acabam afetando espaços onde estão localizadas cidades, grupos sociais, redes de 

infraestrutura e redes de fluxos (pontes, ruas, linhas de transmissão de energia). 

Desta forma, tem-se como objetivo a defesa de Justiça Ambiental para a Baixada 

Fluminense (historicamente conhecida como uma zona de sacrifício dentro da 

metrópole do Rio de Janeiro), onde se compreende que todos devem ter o direito a 

um tratamento justo, independente de renda ou origem dos grupos sociais, e a um 

meio ambiente saudável. Importante ressaltar a questão do risco socioambiental, 

onde se entende que ao se perceber que os moradores da Baixada Fluminense 

estão em um espaço desprivilegiado, através de uma questão territorial, os quais 

foram induzidos a utilizar e ocupar áreas mais suscetíveis a enchentes e 

inundações, onde compreendemos que os riscos socioambientais sentidos por essa 

população são indicadores de um desenvolvimento desigual. 
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REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O CONCEITO DE ESPAÇO E O 

ENSINO DE GEOGRAFIA NAS PRIMEIRAS SÉRIES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Marina Sanches Barbosa 
 

Um dos temas centrais da geografia é a relação homem-natureza e para essa 

dinâmica ser entendida temos um rol de importantes conceitos na geografia como o 

território, paisagem, lugar e espaço. E conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais “O espaço geográfico é historicamente produzido pelo homem, enquanto 

organiza econômica e socialmente sua sociedade” (BRASIL, 2000). Nesta 

perspectiva, o espaço geográfico deve ser entendido como uma totalidade dinâmica 

em que interagem fatores naturais, socioeconômicos e políticos. Conforme Piaget e 

Vygotsky a criança tem um processo temporário de maturação psicológica para ser 

desenvolvida a aprendizagem, então o conceito de espaço trabalhado de forma 

concreta no segundo segmento do ensino fundamental, deve ser inserido para 

criança de acordo com seu desenvolvimento. O papel da escola, e mais 

especificamente do professor dos anos iniciais é indiscutível no que diz respeito à 

construção crítica e reflexiva deste conceito, pois será o professor que estará 

direcionando este trabalho de inserção do conceito de espaço. A importância da 

aprendizagem do espaço nas séries iniciais vai muito além de um conceito de 

grande importância na disciplina de geografia escolar. O entendimento do espaço, 

que muitas vezes se confunde com o lugar, visto que este é o primeiro conceito 

percebido pela criança, forma um indivíduo com um entendimento de seu papel na 

sociedade a qual está inserido, o torna verdadeiramente um cidadão, pois à medida 

que este conceito vai se desenvolvendo torna essa criança um futuro adulto crítico 

e consciente de sua atuação espacial. Desta forma, o presente trabalho vem 

contribuir para a discussão e reflexão sobre a importância de se trabalhar o 

conceito de espaço geográfico nas séries iniciais, além de explorar os principais 

autores e correntes que discutem a categoria espaço; dialogar a maturação 

psicológica do indivíduo de acordo com Piaget e Vygotsky e o desenvolvimento do 

aprendizado do conceito nas primeiras séries do ensino fundamental; discutir a 

partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como deve ser trabalhado o 

espaço geográfico nas séries iniciais, assim como analisar a abordagem do conceito 

espaço no livro didático. 
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UM OLHAR A PARTIR DO CINEMA SOBRE AS CRIANÇAS PRESENTES NOS 

FILMES DE GUERRAS. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANTONIA AYLA ALVES VALE 

Estagiário(s):  

ANTONIA AYLA ALVES VALE 

JESSICA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS 
 

O cinema faz parte da nossa sociedade e é um importante componente da cultura 

vigente. Por ser o meio de comunicação mais utilizado hoje no mundo, o cinema 

possui uma linguagem universal, que compreende as possibilidades de diferentes 

culturas se tornarem mundialmente populares, possuindo como objetivo maior a 

diversão do público alvo. Desenvolvido por diversas culturas que se refletem e 

demonstram a arte poderosa que o compõe, capaz de entreter e influenciar os 

telespectadores, a fim de dominar e doutrinar a população a que se destina. A 

indústria cinematográfica conta com um mercado exigente e que necessita de uma 

equipe especializada e que esteja por dentro das necessidades e dos gostos da 

sociedade atual. SOUZA (2014) coloca que, a História se torna pública por conta 

das produções cinematográficas e se apresentam como uma forma de acesso da 

população a esse conhecimento. Então, por que realizar um estudo a partir do 

cinema, de filmes com o foco nas crianças, para se compreender melhor a cultura 

da infância? Basta perceber que quando telespectadores sentam-se em frente a 

película, eles criam concepções e significações pessoais que, conforme BERNARDET 

(2004), poderá implicar na dimensão cultural e possui um forte poder de 

manipulação social. O autor colocará a importância de se perceber que não importa 

o cinema em si, e sim o que dizem os conteúdos do filme. Pois, o cinema se 

relaciona a realidade do sujeito e influenciará como ele apreenderá essa realidade. 

Aprendemos com as produções cinematográficas que uma história, partindo de um 

olhar infantil, poderá ser modificada. KRAMER (2000) relata que quando 

observamos a realidade do que é oferecido as nossas crianças, percebemos uma 

dificuldade dos adultos de lidarem com as diferenças dos sujeitos. O que torna o 

ser humano singular é o fato de sermos plurais. Seja de experiências, valores ou 

conhecimentos adquiridos. Possuímos em nossas raízes culturas diversas e que, 

consequentemente, estão demonstradas nas produções da nossa sociedade. Com 

isso o estudo do cinema, se torna essencial a partir do momento em que 

percebemos que as experiências com as produções culturais podem contribuir na 

formação dos indivíduos. 
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VULNERABILIDADE A EVENTOS DE MOVIMENTOS DE MASSA EM ÁREAS DE 

SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATUAÇÃO: UM 

ESTUDO DE CASO DA COMUNIDADE DA GROTA DO SURUCUCU – NITERÓI 

(RJ) 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRELINO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Estagiário(s):  

Loize de Oliveira Ferraro Mello 
 

A cidade é uma formação histórica, fruto de dinâmicas oriundas da relação mútua 

entre o homem e o espaço. Com o passar do tempo, esta adquiriu formas e 

produziu conteúdos diversos, de acordo com os novos tipos de interação surgidos, 

abrindo caminhos para que conhecimentos acerca desses movimentos fossem 

possíveis. . O objetivo geral, buscamos dialogar sobre a cidade e seus fenômenos, 

dos quais está o surgimento e a perpetuação das favelas, ressaltando os problemas 

cada vez mais frequentes voltados para os movimentos de massa, destacando 

algumas das políticas públicas voltadas para atuações diversas nesses cenários. 

Entre os objetivos específicos está, em primeiro lugar, a busca por uma visão 

integradora tanto dos conhecimentos da área física quanto humana da Geografia. 

Procedimentos metodológicos: Em seguida, visamos o levantamento de aportes 

teórico-metodológicos sobre conceitos aqui aplicados, promovendo uma exposição 

de posições adotadas pelos autores que discutem os temas concernentes a esta 

pesquisa. Por fim, apresentaremos o estudo de caso do recorte espacial escolhido 

como alvo desta monografia, a Grota do Surucucu, inserida na bacia do Rio 

Cachoeira, sendo esta uma das favelas do município de Niterói, que pertence à 

região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Resultados da pesquisa: Como o 

esperado para todo trabalho científico são os frutos através de ações efetivas após 

o esforço intelectual, a proposta é repensar o atual modelo de cidade, advindo de 

ordenamentos territoriais que fogem a um sistema em equilíbrio e colocam grande 

parcela da população exposta a riscos, além de oferecer subsídios para possíveis 

medidas conscientes em um futuro próximo No contexto de nosso recorte espacial 

e objeto de estudo – a favela da Grota do Surucucu, em Niterói, RJ – 

especificamente observamos a interferência das chuvas como um fator deflagrador 

de movimentos de massa. Essas ocorrências levaram a gestão pública a canalizar 

recursos para intervenções com finalidades de estabilização de alguns dos pontos 

mais críticos. Mas questão é pensar se realmente estes são suficientes ou se a 

configuração geológico-geomorfológica ainda se impõe enquanto impedimento ou 

dificuldade para uma habitação harmoniosa entre o homem e o espaço, forçando-

nos a elaboração de outras soluções. 
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A UTILIZAÇÃO DO BLOG DO POLO EAD DE NOVA FRIBURGO COMO 

PROPOSTA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Estagiário(s):  

CHARLES MARCOLINO DE SOUZA 

Voluntário(s):  

Magda Rangel Lazarotto Lago 

Sergio Roberto Pinho Júnior 
 

No âmbito acadêmico, tanto na modalidade presencial como na educação a 

distância (EAD), o ensino, a pesquisa e a extensão, constituem o eixo fundamental 

da universidade brasileira. O papel da extensão deve ser analisado considerando o 

entrelaçamento com o ensino e a pesquisa, competindo à universidade o apoio e a 

valorização dos três eixos. A Extensão Universitária proporciona uma poderosa via 

de interação com a sociedade e, segundo Oliveira (1997, s/p.), “é a presença da 

instituição no cotidiano das pessoas”. O objetivo deste trabalho é relatar a 

experiência da utilização do Blog do polo de Educação a Distância de Nova Friburgo 

como proposta de extensão universitária a fim de expandir e divulgar as atividades 

acadêmicas e culturais que acontecem neste espaço extra-muros. Para a postagem 

de informações no Blog (https://polofriburgo.wordpress.com/), a metodologia 

utilizada é o trabalho colaborativo de uma equipe constituída de estudantes, tutores 

e professores, o que permite a troca de saberes, ideias e opiniões entre os 

participantes. Os relatórios emitidos pelo provedor do Blog são utilizados para 

acompanhar o acesso e a participação dos usuários externos. Os resultados obtidos 

desde o início de funcionamento do Blog do polo EAD de Nova Friburgo até os dias 

atuais, demonstra que o trabalho desenvolvido de forma colaborativa na 

atualização e manutenção do Blog, além de promotor e produtor de conhecimento, 

envolve a comunidade interna e a externa de maneira enriquecedora. Neste 

contexto, concluímos que a utilização do Blog do polo EAD de Nova Friburgo como 

proposta de extensão universitária tem demonstrado ser uma ótima forma de 

integrar ensino, pesquisa e extensão, caracterizando-se como um meio eficaz de 

comunicação com alunos e comunidade externa, compartilhando informação sobre 

eventos, notícias e oportunidades. Além disso, contribui para o desenvolvimento 

intelectual de todos os envolvidos no projeto. 
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DE MÃOS DADAS COM A PEDAGOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR 

Estagiário(s):  

MARIANA SILVA MATTOSO DE OLIVEIRA 
 

O projeto visa dar suporte e apoio a Pedagoga da FAT em suas atividades 

acadêmicas de atendimento, orientação, planejamento, avaliações de 

aprendizagem e de setores, para que haja maior produtividade e agilidade nas 

diferentes atividades inerentes à função. As ações realizadas através do projeto 

visam o aperfeiçoamento das atividades didático-pedagógicas propondo avaliação 

crítica e elaboração de estratégias contribuindo de forma efetiva e eficiente para o 

crescimento da Unidade Acadêmica. Desenvolver e aplicar a avaliação institucional 

com supervisão da pedagoga, aplicando-a em três períodos consecutivos para 

servir de parâmetros comparativos, levantando os dados para garantir maior 

confiabilidade. Elaboração das atividades da semana de calouros, organização de 

dados dos alunos como telefone de contato, e-mail para uso em situações diversas; 

participação em projetos sociais da FAT; distribuir os materiais enviados para os 

cotistas, entre outros. O objetivo principal deste trabalho é de auxiliar o trabalho 

pedagógico em todas as demandas diárias, assim como participar de reuniões de 

planejamento e elaboração de programas, dos eventos do ano letivo; inserir os 

estudantes de forma prática na área pedagógica do curso de engenharia de 

produção; dar a oportunidade à estagiária de vivenciar as diversas atividades 

pedagógicas direcionadas ao ambiente acadêmico; organizar e acompanhar o 

programa de ambientação dos ingressantes do curso de Engenharia de Produção; 

dar suporte a pedagoga na implementação das ações de acompanhamento aos 

estudantes. 
 

E-mail: rita.bittar@hotmail.com 
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EVASÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NO POLO EAD DE NOVA FRIBURGO/RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Estagiário(s):  

DIEGO PINTO MAZIN 

Voluntário(s):  

MICHELE PEREIRA DE SOUZA 
 

A Educação a Distância (EAD) vem se expandindo no Brasil com uma proposta de 

se adequar às demandas da sociedade contemporânea, como a flexibilização do 

horário e a possibilidade de estudar sem se deslocar fisicamente. Em Nova 

Friburgo, o consórcio CEDERJ funciona desde 2003, oferecendo cursos de 

graduação na modalidade semipresencial ministrados por universidades públicas. 

Contudo, a literatura recorrente ao tema indica que um grande problema a ser 

enfrentado na EAD é a evasão, que consiste na atitude do aluno em abandonar o 

curso sem concluí-lo. Este trabalho possui o objetivo de apresentar os estudos 

bibliográficos e exploratórios acerca da temática evasão na EAD, realizados por 

alunos bolsistas do Projeto de Estágio Interno Complementar (EIC) da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, com especial atenção ao curso de Licenciatura em 

Geografia, do Polo EAD de Nova Friburgo e que resultaram em um artigo publicado 

na revista Tessituras (SOUZA, MAZIN e LACERDA, 2015). Para tal, foi realizada 

uma revisão bibliográfica acerca da evasão na EAD, além do levantamento do total 

de alunos inscritos e evadidos no curso de Licenciatura em Geografia. Tem sido 

feito também o acompanhamento dos alunos calouros, desde o ano de 2014, sob 

supervisão do tutor coordenador, e o contato por meio de ligações telefônicas com 

os estudantes que abandonaram o curso ou que estavam com a matrícula trancada. 

Podemos afirmar que o curso de Licenciatura em Geografia é bastante recente e 

apresenta um baixo índice de evasão. Dentre as ações que têm sido implementadas 

no Polo EAD de Nova Friburgo para minimizar a evasão podemos destacar: a 

orientação e acompanhamento acadêmico dos alunos calouros; o oferecimento de 

atividades científicas e culturais; os projetos de ensino, pesquisa e extensão, e o 

advento da Sala de Geografia, que é um local para que estudantes calouros e 

veteranos possam interagir sobre as matérias do curso, sobre a atuação docente e 

a própria ciência geográfica. Conclui-se que o acompanhamento dos alunos 

calouros auxilia os mesmos na adaptação à metodologia EAD e incentiva sua 

participação nas atividades curriculares. Além disso, as atividades culturais, 

científicas, e os projetos realizados no Polo, também se constituem como forte 

influência para a permanência dos alunos no curso, fazendo com que os mesmos se 

sintam parte da universidade. Desta forma, ações de apoio acadêmico 

demonstraram ser importantes para evitar a evasão dos estudantes EAD. 
 

E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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GEOGRAFIA VAI À ESCOLA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  

Gabriel Miguez Alves Fusco de Oliveira 

Voluntário(s):  

Caroline Xavier Menezes da Costa 

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 
 

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. 
 

E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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GEO UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  

Heitor Paiva Magalhães 

Voluntário(s):  

Caroline Xavier Menezes da Costa 

Gabriel Miguez Alves Fusco de Oliveira 

Gustavo Bezerra de Brito 

João Gualberto Pereira 

Marcelo Nunes de Azevedo 

Phelipe Zaché Gonçalves 

Samyr da Silva Rangel 

Sérgio Monzato de Freitas Junior 
 

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 
 

E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ESPAÇO E CULTURA - NEPEC 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ZENY ROSENDAHL 

Supervisor(es) Participante(s):  

Mariana Araujo Lamego 

Estagiário(s):  

Carliane Sandes Alves Gomes 

Voluntário(s):  

Ana Claudia Prudencio Lessa 

Armando Moreira Antunes 

Cássio Lopes da Cruz Novo 

Jefferson Oliveira dos Santos 

Nathália Rodrigues dos Santos 

Vanda Maria de Lima Carvalho 
 

Fundado em 1993 por Zeny Rosendahl, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Espaço e Cultura –NEPEC completou 21 anos de criação, no ano passado, 

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 no 4° andar, 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: (a) o Simpósio Nacional e Internacional sobre Espaço e Cultura; (b) o 

Simpósio Internacional de Geografia e Religião; (c) o periódico acadêmico 

semestral Espaço e Cultura; (d) 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. 
 

E-mail: zeny.rosendahl@gmail.com 
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA CONSTRUÇÃO DA CIDADE OLÍMPICA: 

RIO DE JANEIRO 2016 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GILMAR MASCARENHAS DE JESUS 

Estagiário(s):  

Fernanda Archila da Costa Gomes 

Voluntário(s):  

Diego Bruno Silva de Souza 
 

Atualmente, as olimpíadas são tomadas como incontestável alavanca para a 

dinamização da economia local e para redefinir a imagem da cidade no competitivo 

cenário mundial. Para conquistar o direito de se tornar provisoriamente o grande 

“centro midiático global”, cidades se esmeram na construção de projetos fabulosos. 

Podemos afirmar que as competições olímpicas têm inquestionável poder de 

transformação sobre os espaços onde são realizadas, e que resultam em clara 

oportunidade para o“novo” modelo de planejamento e gestão das cidades, calcado 

na lógica do mercado e em intervenções pontuais. Todavia, também representam 

uma oportunidade para pensar e enfrentar crônicos problemas urbanos. Nesse 

contexto se insere o projeto Rio 2016. Propomos como objetivo verificar o grau de 

incidência do modelo neoliberal de Planejamento Estratégico no projeto de 

construção da Cidade Olímpica no Rio de Janeiro. A metodologia consistiu em 

analisar o Projeto Rio 2016 e algumas estratégias utilizadas pelos organizadores do 

evento para nele examinar a presença dos elementos constitutivos do planejamento 

estratégico, tais como operações emblemáticas, citymarketing, fabricação de 

consensos através do estímulo ao patriotismo urbano e ampla parceria público-

privada. Os resultados parciais da pesquisa evidenciam tal presença em vários 

aspectos e dimensões da preparação da cidade do Rio de Janeiro para as 

olimpíadas. Concluímos que o Projeto Rio 2016 acelera e consolida a implantação 

de um novo modelo de gestão urbana no Rio de Janeiro, iniciado em 1993, e que 

tem como fundamento os princípios neoliberais do planejamento estratégico, 

resultando em intervenções urbanas monumentais e quase sempre voltadas para 

os grandes interesses privados. 
 

E-mail: gmascarenhas@uerj.br 
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TRANSFORMAÇÕEES SOCIOESPACIAIS NO RURAL FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  

Sérgio Monzato de Freitas Junior 

Voluntário(s):  

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 
 

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. 
 

E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
  



406 

  

 
CIÊNCIA ARTE NA PRODUÇÃO DE MODELOS EM PAPEL MACHÊ PARA O 

ENSINO DE BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Estagiário(s):  

MATHEUS DARRIEUX DE SOUZA 
 

Quando a arte é colocada apenas como uma metodologia/ferramenta de ensino, 

seu potencial pode ser desperdiçado, pois entendemos que a arte, assim como a 

ciência, é capaz de produzir conhecimentos e interpretações sobre a realidade. 

Desta forma, quando uma obra de arte é construída pelo público, passa a ser uma 

fonte de conceitos, conhecimentos e um meio de expressar opiniões, percepções, o 

que não ocorre quando ela é apenas apresentada a este mesmo público. Neste 

contexto, com a proposta de interrelacionar o ensino de ciências e as artes, 

propomos o desenvolvimento de estratégias didáticas para o ensino de biologia 

através da produção de modelos de papel machê. Este pode ser produzido 

utilizando papel triturado, água e cola, e constitui-se como um excelente material 

para a confecção de esculturas. Desta forma, o presente trabalho tem como 

objetivo apresentar uma abordagem pedagógica que pretende valorizar a 

criatividade do aluno e ao mesmo tempo instigar sua curiosidade através da 

produção de modelos realistas em biologia utilizando técnicas com papel machê. 

Para tal, realizamos o workshop “Construção de modelos realistas em biologia 

utilizando técnicas com papel machê” como parte do evento “II Mostra de Arte” do 

Polo de Educação a Distância de Nova Friburgo, em 11 de abril de 2015. Neste 

workshop a técnica de construção dos modelos foi ministrada à um pequeno público 

composto majoritariamente de alunos de ensino médio e graduandos de cursos de 

licenciatura em ciências biológicas. Através da produção de esculturas, que incluem 

desde modelos realistas à interpretações artísticas, foi possível criar situações que 

permitiram com que discentes fossem capazes de construir conhecimentos ao 

mesmo tempo que construíam tais artefatos, oferecendo ao docente uma forma de 

compreender quais são os problemas de entendimento e dúvidas dos estudantes, e 

quais são suas facilidades e descobertas. Tal experiência pode facilitar o estudo de 

biologia, ao fornecer às aulas modelos concretos de conceitos muito abstratos 

pertencentes ao currículo escolar. Como proposta, e que já está em andamento, 

pretendemos levar esta prática para uma escola estadual, no formato de oficina 

semanal, com a participação de estudantes de ensino médio e professores 

regentes. 
 

E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS EM HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 

CIÊNCIA PARA O ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ENTROPIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS 

Estagiário(s):  

Thais da Silva Guerini 

Voluntário(s):  

Julliana Miguel Bomfim 
 

Algumas pesquisas em andamento tanto com estudantes de licenciatura em Física, 

bem como com professores da rede estadual demonstram a dificuldade que ambos 

os grupos têm de trabalhar o Ensino de Física a partir de uma abordagem histórico-

filosófica. Em sua maioria explicitam a dificuldade de trabalhar com essa 

abordagem, pois não têm formação adequada. Acham importante, têm interesse 

em conhecer mais sobre o tema, mas não sentem-se seguros para trabalhar. Dessa 

forma, construiremos materiais didáticos para auxiliar professores de Física da 

educação básica para trabalhar com abordagens histórico-filosóficas em sala de 

aula. O ensino tradicional não corresponde mais aos anseios dos alunos, que se 

encontram imersos em uma sociedade com um crescente fluxo de informações 

onde a presença do professor lhes parece desnecessária, e o ensino de ciências 

sem significado. Há ainda uma crescente insatisfação com os métodos tradicionais 

de ensino, que é partilhada pelos alunos e pelos professores (REZENDE, 2005). O 

uso da História e Filosofia da Ciência (HFC) será capaz de dar significado aos 

conteúdos de ciência, humanizando-a e dando-lhe uma dimensão que foi apagada 

dos livros didáticos e das práticas pedagógicas, sua dimensão social, cultural e 

histórica. Compreender o contexto em que foram desenvolvidas as máquinas 

térmicas e a termodinâmica no contexto da Revolução Industrial é essencial para 

apropriarmo-nos de uma ciência que tenha significado para alunos da Educação 

Básica. Nesse sentido, desenvolvemos uma sequência didática para trabalhar 

aspectos de HFC discutindo o conceito de entropia. Desta forma, poderemos 

discutir aspectos da Natureza da Ciência que são fundamentais para a educação 

científica. 
 

E-mail: jclaudio@uerj.br 
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NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O COTIDIANO DA SALA DE AULA DE 

GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NILTON ABRANCHES JUNIOR 

Estagiário(s):  

Dimitri Andrey Scarinci 

Laleska Costa Freitas 
 

O exercício do magistério exige o domínio de técnicas e metodologias adequadas à 

realidade da clientela a qual se pretende atender. A didática é fundamental para o 

bom desempenho do professor. Inserir em seu cotidiano as mudanças de seu 

tempo e as novas tecnologias criadas pela sociedade nos parece ser fundamental 

para uma prática pedagógica de sucesso. Um quadro negro e giz podem até ser 

suficientes para apoiar uma boa aula, contudo no século da velocidade, em que as 

novas gerações já crescem tão conectadas as máquinas, que podemos considera-

las como sendo apêndices de seu corpo, uma melhor estratégia em prol da 

educação seria, ao invés de criar regras que impeçam a presença de celulares e 

outras máquinas tão usadas pelos jovens em aula, toma-las como instrumentos 

auxiliares. São diversas as propostas de avaliação, baseada em uma teoria 

educacional construtivista, e neste trabalho se escolheu a Webquest, uma das 

metodologias de aprendizagem que se baseia na utilização da internet para a 

formação de alunos e professores em todos os níveis de ensino, desde as séries 

iniciais até a pós-graduação (ARCHELA, R.S.). O nível escolhido foi o da graduação, 

na disciplina de Geografia Agrária do curso de Geografia da UERJ, onde há entre os 

alunos futuros professores. Dessa forma, se teve como objetivo sensibilizar os 

futuros professores a inserirem o uso desta tecnologia em seu cotidiano de sala de 

aula. A atividade foi proposta através de instruções que levaram o aluno a concluir 

sua tarefa com o apoio da internet. No primeiro momento houve o planejamento 

anterior ao início efetivo das aulas, onde se calculou quanto tempo teria para cada 

secção da avaliação; depois houve a criação da bibliografia virtual, que serviria 

também como base para pesquisa de novas bibliografias; em seguida a proposta e 

divisão dos grupos por e-mail e em sala de aula; por último o trabalho completo, 

apresentado em sala de aula, com base no material disponibilizado através da 

internet e buscas livres usando ferramentas de busca na internet de imagens, 

mapas, dados e textos acerca da temática escolhida por cada grupo. Os resultados 

foram melhores que a expectativa, notando-se no aluno um envolvimento maior na 

elaboração do trabalho o que resultou em um aprendizado mais profundo do que 

quando se usou métodos convencionais. Desta forma, se acredita que discutir esta 

proposta com outros bolsistas de monitoria trará contribuições para o 

aprimoramento desta atividade. 
 

E-mail: niltonabranches07@yahoo.com.br 
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA PARA O 

ATENDIMENTO A DEFICIENTES VISUAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DA CONCEICAO DE A. BARBOSA LIMA 

Estagiário(s):  

Sofia Castro Hallais 
 

Os alunos com deficiência visual têm os mesmos direitos sociais de igualdade de 

oportunidades educacionais. A inclusão de alunos, com deficiência visual em aulas 

regulares de física, são os espaços de socialização e cultura por excelência, em 

conjunto com a família, poderão desempenhar importante papel no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Uma educação inclusiva não implica em colocar 

todos os jovens em escolas, mas em transformar as escolas para atender todas as 

necessidades dos seus alunos. De acordo com o Decreto n.5.296 é considerados 

cegos toda pessoa cuja acuidade de visão, no melhor olho, e com a melhor 

correção óptica, é menor que 20/400 (0,05), ou seja, que vê a 20 metros de 

distância aquilo que uma pessoa de visão comum veria a 400 metros de 

distância.Pretende-se com esse trabalho a utilização de software educacional 

aplicado ao ensino de Física no ensino médio para o atendimento a deficientes 

visuais. Fez-se necessário o aprendizado dos seguintes softwares: Modellus e 

NVDA, sendo que este último é um software ledor.A metodologia adotada foi o 

estudo de livros texto, de nível fundamental e superior, além de artigos para a 

melhor compreensão do projeto. A etapa seguinte foi analisar e desenvolver a 

união destes dois softwares, e assim selecionar os possíveis problemas físicos que 

possam a ser simulados. O trabalho está em andamento, com o aperfeiçoamento 

da união dos softwares para desenvolver simulações de problemas físicos com 

enfoque no conteúdo escolar proveniente do ensino médio. Este projeto não só 

contribuiu para minha formação profissional, mas também para o crescimento 

pessoal, aprendi que devemos tentar enxergar tudo a nossa volta com outros 

“olhos”. Notei que aprimorei ainda mais o meu conhecimento sobre a Física ao 

ensinar de várias formas diferentes os outros sentidos como audição, a fim de 

garantir uma melhor compreensão do conteúdo para o deficiente visual. 
 

E-mail: mcablima@uol.com.br 
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A DESCOBERTA DO CORPO HUMANO: EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DO 

PIBID 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Supervisor(es) Participante(s):  

José Augusto Chicri 

Estagiário(s):  

BRUNA DOS REIS RIBEIRO 

EDUARDO VIEIRA CUSTÓDIO 

FELIPE PEREIRA NEVES 

LUCAS DE CASTRO BILÉ 

THUANNY MAIA CABRAL 
 

Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

estudantes dos cursos de licenciatura em Pedagogia, Geografia e Biologia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) podem vivenciar, desde março de 

2014, a rotina da educação no Colégio Comunitário Marcílio Dias, em Nova 

Friburgo/RJ. Interagindo e conhecendo alunos e professores, diversos projetos 

foram estabelecidos, e um deles é "A Descoberta do Corpo Humano". Visto que a 

Ciência é uma disciplina dinâmica, nada mais justo que seu ensino quebre barreiras 

entre aulas teóricas e práticas, criando um universo interdisciplinar de 

aprendizagem. O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência vivenciada 

pelos bolsistas PIBID no Projeto “A Descoberta do corpo humano” sob a supervisão 

do professor de ciências, ao longo do ano de 2015, com uma turma de 8º ano, 

através de oficinas, atividades e debates sobre o funcionamento do sistema 

circulatório. Desta forma, para reforçar o conteúdo aprendido nas aulas teóricas, foi 

solicitado que os estudantes elaborassem cartazes com representações do sistema 

circulatório através de desenhos e pinturas. Além disso, foi realizada uma oficina de 

montagem de um estetoscópio caseiro na qual foram abordados conceitos 

importantes sobre circulação, pressão arterial e funcionamento do músculo 

cardíaco. As atividades se desenvolveram com muitos debates, onde os pibiadianos 

puderam tirar dúvidas e auxiliar os discentes na elaboração de resumos. Verificou-

se que os estudantes participaram com entusiasmo das atividades propostas e 

puderam aliar a teoria à práticas de educação em saúde, bem como dialogar os 

conhecimentos científicos com a arte. A proposta surtiu efeitos tão positivos que a 

vivência está sendo utilizada no estudo de outros conteúdos referente ao corpo 

humano, dando continuidade do projeto. Desta forma, podemos concluir que o 

PIBID proporcionou oportunidade para que estudantes de licenciatura pudessem 

intervir na rotina de uma classe, enriquecendo o aprendizado dos alunos, ao 

mesmo tempo que enriqueciam sua própria experiência docente. 
 

E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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A EXPERIÊNCIA DO PROJETO INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO COLÉGIO MUNICIPAL ODETTE 

PENNA MUNIZ EM NOVA FRIBURGO/RJ. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alessandra Moraes da Rocha 

Estagiário(s):  

JESSYE GERMANO CUNHA 

LEILA SILVA HALLIER E BUSI 

LUCAS GASPAR OUVERNEY 

NATHÁLIA DA SILVA DE CARVALHO 

STELA LINA MAGALHÃES BERGIANTE FERREIRA 
 

A permanente busca por uma educação de qualidade nos faz refletir sobre a 

formação inicial dos professores em virtude da constante transformação do meio 

escolar. Neste contexto, se faz necessária a formação de educadores capacitados 

para atuarem de forma interdisciplinar. No intuito de alcançar essa vertente, o 

projeto Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), busca 

oferecer aos acadêmicos a vivência do cotidiano escolar sob uma nova perspectiva 

de atuação diferencial, desenvolvendo atividades que sejam significativas aos 

educandos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar as atividades 

realizadas pelos bolsistas PIBID no Colégio Municipal Odette Penna Muniz, situado 

em Nova Friburgo/RJ, no decorrer de 2015, com as turmas de ensino fundamental 

e educação de jovens e adultos (EJA). Foram realizadas, pelos bolsistas, 

observações das aulas de geografia da professora supervisora e reuniões de 

discussões. A partir do diagnóstico feito pelo grupo, foram planejadas ações com as 

turmas de ensino fundamental e EJA de forma a contemplar os projetos de 

Educação Ambiental e Educação em Saúde que seriam realizados durante todo o 

ano na escola. A partir da apresentação do filme “Salvar o Planeta com a turma da 

Mônica”, os bolsistas fizeram uma atividade lúdica sobre o conteúdo de geografia 

estudado nas turmas em questão. Foram também apresentados, como parte do 

projeto “Saúde e preservação também se ensina na escola”, os trabalhos “Gravidez 

não planejada” e “A beleza onde não se vê”, objetivando a orientação dos alunos e 

a discussão sobre os paradigmas impostos pela sociedade. Desta forma, foi possível 

abordar temas como preservação ambiental, alimentação, higiene pessoal, combate 

às drogas, bem estar físico e mental, contribuindo para uma melhor compreensão 

dos conteúdos didáticos. Conclui-se que a inserção dos licenciandos nas salas de 

aula promove a integração entre educação superior e educação básica, 

proporcionando experiências metodológicas e práticas docentes de natureza 

inovadora e interdisciplinar que enriquecem a formação dos futuros professores e 

dos educandos da escola. 
 

E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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PRÁTICAS E VIVÊNCIAS - ÁGUA: ORIGEM, ACESSO E PRESERVAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Manoel Espedito Silva 

Estagiário(s):  

Camila Reis da Silveira 

Carolina Gianfaldoni Viana 

Fernando Maturana da Rosa 

Glauco Nantes 

Ravena de Mattos Lamblet 
 

Um dos objetivos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID) é promover uma interação entre a Universidade e a Educação Básica. O 

projeto abordado neste artigo visa contribuir para ampliar a consciência ambiental 

sobre a questão dos recursos hídricos e a importância da preservação dos mesmos. 

É necessário um trabalho que repense estratégias e constitua novas relações nos 

espaços escolares e o projeto “Água: Origem, Acesso e Preservação” é uma 

tentativa de atendimento a essa demanda. Portanto, a proposta é problematizar, 

discutir e relatar a experiência adquirida pelos alunos do Colégio Estadual Dr. João 

Bazet ao longo e após a realização do projeto “Água: Origem, Acesso e 

Preservação”, com a participação/supervisão dos bolsistas PIBID dos cursos de 

Licenciatura do Polo de Educação a Distância de Nova Friburgo, durante o ano de 

2015. Iniciamos as nossas atividades com apresentações de documentário e 

realização de palestras com o intuito de informar os alunos sobre a origem da água 

na Terra, a distribuição e a privatização da água, a poluição e medidas que podem 

ser adotadas para minimizar os problemas. Posteriormente, realizamos oficinas com 

os alunos sobre o tratamento de água com o uso de plantas e sobre a poluição da 

água que é invisível aos olhos. Com a realização do projeto foi possível desenvolver 

a capacidade reflexiva e de pensamento crítico dos alunos sobre temas como 

preservação, uso consciente, manejo, reaproveitamento e tratamento da água. Os 

resultados obtidos a partir do projeto possibilitaram levantar questões críticas a 

respeito do uso correto da água potável e grande parte dos participantes pôde 

reformular seus conceitos sobre o assunto, revelando a indissocibilidade entre o 

natural e o social. 
 

E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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TABELA PERIÓDICA INTERATIVA: UMA NOVA MANEIRA DE 

APRENDER/ENSINAR CIÊNCIAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Márcia Garcia Gianfaldoni 

Estagiário(s):  

LETÍCIA MARTINS DITTZ DE ASSIS 

MÁRCIO MENDES BENTO DA SILVA 

TATIANA DE ARAUJO 

THABATTA CRISTINA OLIVEIRA DE MATTOS 

ÂNGELA FERREIRA PORTELA 
 

Nota-se que os discentes de ensino médio possuem grande dificuldade na disciplina 

Química. Dentre o conteúdo estudado, a tabela periódica requer dos alunos muita 

habilidade, memorização e raciocínio lógico. Por isso, a proposta de confeccioná-la 

com os alunos pode despertar o interesse pela química, levar os discentes a 

interagir mais com o professor e com os demais colegas, além de facilitar o 

aprendizado. Ao produzir a Tabela Periódica Interativa com materiais descartáveis, 

pode-se ainda discutir a importância da preservação do meio ambiente. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar a experiência vivenciada, no ano 

de 2015, por bolsistas PIBID no Colégio Estadual Prof. Carlos Côrtes, situado em 

Nova Friburgo/RJ, ao confeccionar uma Tabela Periódica Interativa, com estudantes 

do ensino médio, utilizando material reciclado. Para a confecção da Tabela 

Periódica, os alunos da turma foram divididos em cinco equipes, onde cada uma 

ficou responsável por um grupo de elementos químicos identificado por cor: rosa – 

os metais; verde – os não metais; laranja – os semimetais; azul – os gases nobres; 

vermelho – hidrogênio. Em seguida, foram distribuídas caixas de fósforos para que 

os alunos as encapassem com cartolina e as identificassem com o nome do 

elemento, símbolo, distribuição eletrônica, número atômico e massa atômica. Na 

parte de trás foi colado um imã e cada caixa foi envolvida com papel contact para 

melhor conservação. Desta forma, as caixas puderam ser fixadas em uma placa 

metálica. Foi solicitado que os alunos pesquisassem as propriedades de cada 

elemento e onde estes poderiam ser encontrados no ambiente. As informações 

pesquisadas e ilustrações produzidas pelos estudantes foram colocadas no interior 

de cada caixa e a Tabela periódica Interativa passou então a ser utilizada nas aulas 

de química como fonte de consulta. Estão sendo utilizados questionários para 

acompanhar os avanços e dificuldades da turma no que se refere ao conteúdo. 

Verificou-se que os alunos se envolveram na proposta de forma bastante 

participativa, compartilhando com os colegas as suas descobertas. As aulas de 

química ganharam uma nova dinâmica, com maior motivação e interesse. Os 

questionários têm auxiliado na condução dos trabalhos, apontando os acertos, 

falhas e as necessidades de redirecionamentos. Desta forma, pode-se concluir que 

este trabalho ressalta a importância de compartilhar, com os discentes, novas 

maneiras de aprender/ensinar ciências. 
 

E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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A CENTRALIDADE DE DUQUE DE CAXIAS NA OFERTA DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE PARA BELFORD ROXO NA BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELSO GUILHERME DE SOUZA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Miguel Angelo Campos Ribeiro 

Estagiário(s):  

Celso Guilherme de Souza Silva 
 

O trabalho está sendo desenvolvido com a orientação do Professor Doutor Miguel 

Ângelo Ribeiro dentro do Programa de Educação Tutorial - PET de Geografia na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e faz parte do trabalho de conclusão de 

curso, sobre a centralidade que o Município de Duque de Caxias exerce sobre a 

população de Belford Roxo na oferta de serviços de saúde. A participação no PET 

Geografia ao longo da elaboração do trabalho, facilitou o contato com outras linhas 

de pesquisas, o que elevou meu interesse na Geografia da Saúde, pois pude 

perceber que está é pouco trabalhada dentro da universidade. O objetivo principal 

desta pesquisa foi analisar quais são os motivos que ocasionam essa centralidade, 

levando em consideração a preferência pelos serviços de saúde de Duque de Caxias 

em detrimento dos de Belford Roxo. O foco desta pesquisa foi trabalhar essa 

centralidade voltada para a oferta de serviços públicos, seja nas esferas municipal, 

estadual e federal. A pesquisa foi desenvolvida tendo como base uma bibliografia 

referente a teoria de localidades centrais e a centralidade, alicerçada nos serviços 

de saúde e suas interações no espaço, utilizando-se de dados do Sistema Único de 

Saúde(SUS), das secretarias de Saúde de Belford Roxo e Duque de Caxias, além de 

dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. A pesquisa contou com 

idas a campo, em todos os estabelecimentos de saúde de Duque de Caxias que 

oferecem atendimentos de emergência, onde foram realizadas entrevistas com 

pacientes presentes no local e idas as Secretarias de Saúde de Duque de Caxias e 

Belford Roxo, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de ambos os 

municípios. Foram organizados, gráficos, tabelas e mapas temáticos que 

complementam o texto. Os resultados ainda estão em analise final, mas a partir 

das entrevistas realizadas e dos dados do Sistema Único de Saúde (SUS) podemos 

perceber uma dependência significativa que a população belford-roxense tem sobre 

os serviços de saúde oferecidos pelo Município de Duque de Caxias. Os motivos que 

levam essa centralidade, segundo as entrevistas, são a falta de equipamentos de 

saúde no município de Belford Roxo e a mobilidade de transportes coletivos do 

município, pois o Belford Roxo apresenta uma mobilidade interna insuficiente e 

precária, o que leva sua população se deslocar mais facilmente para fora do 

município do que internamente. 
 

E-mail: celso.guilherme@hotmail.com 
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A TRANSIÇÃO NUTRICIONAL A PARTIR DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR 

DESNUTRIÇÃO E OBESIDADE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO COMPLEXO 

PETROQUÍMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Daiana Silveira da Silva 

Felippe de Oliveira Cezário 

Harielle dos Santos Rocha 

Reinaldo de Araújo Dantas Lopes 
 

A transição nutricional é um processo decorrente, dentre outros fatores, da 

transição demográfica e epidemiológica pelas quais populações passam ao longo do 

tempo. As análises exploratórias de dados de internação hospitalar por obesidade e 

por desnutrição podem dar indícios de modificações em seus padrões, fornecendo 

informações preliminares para discussão sobre o tema nas localidades estudadas. 

Diante disso, o trabalho busca descrever a internação hospitalar por desnutrição e 

obesidade nos municípios de Itaboraí, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e São 

Gonçalo, considerados área de abrangência do COMPERJ, comparando as ao Estado 

do Rio de Janeiro entre 1998 e 2012. Foram calculadas as taxas de internações 

hospitalares e em seguida foram construídos gráficos das mesmas. Posteriormente 

foi realizada uma descrição das internações através das frequências absolutas e 

relativas ocorridas pelas causas selecionadas em cada ano do estudo. Os dados de 

saúde foram obtidos do Sistema de Informação Hospitalar do DATASUS e os dados 

de população são oriundos do IBGE, a pesquisa também se pautou em uma 

bibliografia referente à temática. Ao observarmos através dos gráficos, vemos que 

a tendência de internações por desnutrição diminui enquanto a de obesidade 

aumenta, ainda que a primeira permaneça maior em relação à segunda. Embora os 

resultados sejam incipientes, podemos observar que a transição nutricional na área 

está ocorrendo, embora os dados apontem apenas casos extremos (internação), 

entretanto, mais estudos poderão aprofundar a discussão. 
 

E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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AS ATIVIDADES ATUAIS DESENVOLVIDAS PELO PET-GEOGRAFIA/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Nilton Abranches Junior 

Estagiário(s):  

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 

Reinaldo de Araújo Dantas Lopes 

Renan Caldas Galhardo Azevedo 

Samantha Mendes Almeida 
 

O Programa de Educação Tutorial (PET), vinculado ao Curso de Geografia da UERJ, 

foi criado há quase 25 anos e - durante esse tempo até o presente momento - 

procurou participar de projetos coletivos de pesquisa e de atividades 

extensionistas, de modo a fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. O grupo PET-Geografia atualmente participa ativamente de um projeto 

de extensão, cadastrado no DEPEXT/SR-3 sob o título "Geografia às cegas: 

adaptação dos conceitos geográficos aos alunos com deficiência visual do Ensino 

Fundamental", e de um projeto de Estágio Interno Complementar (EIC), intitulado 

"Geoprocessamento aplicado ao estudo dos riscos ambientais em área do entorno 

de unidade de conservação no Município do Rio de Janeiro (RJ). Ambos 

representam projetos coletivos, nos quais todos os bolsistas do referido PET 

executam atividades teóricas - levantamento bibliográfico, leitura, fichamento, 

apresentação e discussão sobre os textos selecionados - e práticas - elaboração de 

materiais didáticos táteis para alunos com deficiência visual, iniciando pelo 

conceito-chave "paisagem"; e mapeamento dos condicionantes ambientais e dos 

riscos de ocorrência de movimentos de massa, de inundações, de proliferação de 

doenças transmitidas por veiculação hídrica na Área de Planejamento 4 (AP4); 

realização de trabalhos de campo e de visitas técnicas, entre outras. Além dos 

projetos coletivos, os bolsistas são estimulados a desenvolverem também projetos 

individuais, sob a orientação de algum professor do Departamento de Geografia. Os 

bolsistas do PET-Geografia fazem a recepção aos calouros do curso, realizada no 

início de cada semestre, com objetivo de apresentar a estrutura do curso de 

Graduação em Geografia, o funcionamento acadêmico e administrativo da 

universidade, além dos diferentes caminhos e perspectivas de pesquisas na ciência 

geográfica. Com a intenção de contribuir para a formação do graduando em 

Geografia, os bolsistas do PET-Geografia participam da organização de minicursos, 

de palestras e da Semana de Geografia, cujos temas e conteúdos são de interesse 

da ciência geográfica e do seu ensino. O PET-Geografia pretende contribuir para 

consolidar o Espaço Geográfico de Ciência - estruturado com recursos da Faperj - 

por meio dos materiais didáticos que forem testados, aplicados aos alunos com 
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deficiência visual e devidamente aprovados. Esses materiais poderão servir de 

referência para professores de Geografia das redes pública e privada. 
 

E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DO CONCEITO DE 

“PAISAGEM” PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Nilton Abranches Junior 

Estagiário(s):  

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 

Reinaldo de Araújo Dantas Lopes 

Renan Caldas Galhardo Azevedo 

Samantha Mendes Almeida 
 

A proposta refere-se a um projeto coletivo do PET - Geografia/UERJ que tem os 

seguintes objetivos: a) analisar como o conceito de paisagem vem sendo 

trabalhado com alunos que apresentam deficiência visual e estudam nas escolas 

públicas de Ensino Fundamental (EF) no município do Rio de Janeiro; b) elaborar 

práticas metodológicas capazes de adaptar o conceito vinculado aos parâmetros 

curriculares da Geografia no EF II (6º ao 9º ano). Este projeto possui caráter 

extensionista, o que atende à demanda de integração entre Ensino–Pesquisa–

Extensão. Ele visa suprir 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 referentes a temas como educação inclusiva de alunos com 

deficiências e metodologias aplicadas ao ensino de alunos deficientes visuais. Está 

prevista 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, 

matrizes, mapas sensoriais, entre outros) que possam servir de subsídios aos 

professores de Geografia. Como resultado preliminar, foi identificado o seguinte 

contexto comum a muitas escolas: a ausência de infraestrutura adequada, a 

insuficiência de materiais didáticos específicos aos alunos deficientes visuais e a 

falta de capacitação dos docentes. A pesquisa encontra-se em andamento, tendo 

avançado para o estabelecimento de parcerias com outras instituições de ensino 

federal e estadual no âmbito da educação inclusiva. 
 

E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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A IMPORTÂNCIA DO USO DO PROGRAMA GOOGLE EARTH COMO RECURSO 

AUXILIAR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA. 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

HELLEN GOMES DA SILVA ARAUJO 

Estagiário(s):  

Hellen Gomes da Silva Araujo 
 

A presente monografia destina-se a evidenciar a importância do programa Google 

Earth como ferramenta metodológica auxiliar na preparação de estudos sobre a 

morfologia da paisagem em uma turma de sexto ano do ensino fundamental II, 

ressaltando como a inserção das tecnologias da informação e comunicação 

contribuem amplamente com o processo de ensino e aprendizagem em Geografia.O 

século XXI está sendo marcado pelas constantes transformações tecnológicas, que 

permitem à população mundial estar mais conectada virtualmente, realizando 

trocas nos campos científicos, econômicos e culturais. Consequentemente, a escola 

deve acompanhar essas modificações, fazendo jus a seu papel social de agente 

formador de cidadãos preparados para compreenderem a realidade em que vivem. 

Para isto, primeiramente, foi feito um histórico listando algumas políticas públicas 

que implementaram o uso das TIC’s na educação brasileira, desde a década de 

1970 até a atualidade. Sequencialmente o estudo analisa a forma com que os 

conceitos de sensoriamento remoto colaboram positivamente quando introduzidos 

na educação básica. Após percorremos toda esta fundamentação teórica, 

apresentamos as atividades realizadas com software supracitado em sala de aula, 

que envolveram os conceitos de escalas cartográficas, paisagem e espaço vivido. 

Observamos que os exercícios aplicados propiciaram a criação de um ambiente 

agradável e estimulante de aprendizagem, elogiado pelos alunos. Com isto, 

concluímos que a escola deve estar preparada para lidar com os recursos 

tecnológicos, qualificando e valorizando continuamente os professores para que 

estes os introduzam em suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e atraentes, 

facultando numa maior eficácia da aprendizagem. 
 

E-mail: hellenuerj@gmail.com 
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FAZENDO ARTE ENTRE A PSICOLOGIA E A MÚSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  

Brenda Teixeira Machado de Assis 
 

O envelhecimento das populações começou em épocas diferentes, em países 

diferentes e vem evoluindo em proporções variantes. Visto isso, é necessário 

desenvolver um trabalho com aspectos da subjetividade, como forma de aumentar 

a autoestima e a qualidade de vida dos idosos. O objetivo do projeto é possibilitar 

um espaço de reflexão e vivência, de compartilhar lembranças, alegrias, tristezas e 

angústias; promover uma relação de interação e confiança entre o grupo; trabalhar 

com a arte da poesia, do cinema, da fotografia e principalmente da música, 

também como formas de compartilhar essas vivências e lembranças. A metodologia 

da atividade é feita de forma bem dinâmica, com discussões em roda, de modo que 

todos os alunos se sintam envolvidos e motivados; o desenvolvimento da aula será 

auxiliado por acadêmicos da UERJ que, sob a supervisão da coordenação 

pedagógica, desenvolverão temas importantes da Psicologia; Artes e Músicas; as 

discussões serão abertas e os professores estarão atentos às sugestões 

demandadas pelos alunos; um elemento principal do trabalho é a música, escolhida 

cuidadosamente de acordo com o tema a ser trabalhado e colocada em momentos 

estratégicos da aula, de forma a ser interpretada e refletida. As músicas serão, em 

geral, de conhecimento dos alunos, para que eles possam cantá-la e pensar sobre 

ela de forma diferente do que haviam feito até então, junto com as reflexões e 

vivências do grupo. A avaliação das atividades é feita por meio de relatórios e 

encontros semanais com a coordenação pedagógica da UnATI, que estará 

orientando em todo o processo. Dentro da proposta de ensino existe a noção de 

equilíbrio emocional e "envelhecimento saudável", como um pedagogia pautada em 

Piaget, com Adaptação, que envolve assimilação e acomodação. Essa pedagogia, 

por sua vez se relaciona com a proposta de pesquisa sobre um modelo para grupo 

de convivência que possa gerar influência positiva nos idosos, quanto à qualidade 

de vida, em diferentes domínios. 
 

E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EM UMA UNIVERSIDADE 

ABERTA DA TERCEIRA IDADE: MODELO, PLANEJAMENTO E TÉCNICA 

GERENCIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GRACIETE AMERICA DE OLIVEIRA ROSA 

Estagiário(s):  

Isabele Carneiro Passos 
 

A UnATI/UERJ é um centro de estudos, ensino, debates, pesquisas e assistência 

voltado para questões inerentes ao envelhecimento e que, por meio da formação de 

recursos humanos em geriatria e gerontologia, vem contribuindo para a 

transformação do pensar da sociedade brasileira sobre os seus idosos. Nos novos 

paradigmas administrativos da UnATI/UERJ, o projeto de Gestão de Recursos 

Humanos é uma ferramenta indispensável no lócus da instituição, já que avalia 

quem está mais qualificado a ingressar no seu quadro funcional .O projeto tem 

como objetivo desenvolver políticas de seleção, contratação, integração, 

desenvolvimento, remuneração e avaliação dos recursos humanos no clima 

organizacional, na medida em que visualiza que são eles que dão o impulso 

necessário para que a UnATI/UERJ ofereça à população idosa uma unidade de 

excelência. O método utilizado no planejamento do projeto consiste em determinar 

que tipo de estratégia deverá ser empregada para se conseguir os profissionais 

ideais, que farão com que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Para isto 

a Coordenação da Secretaria Acadêmica da UnATI/UERJ, que coordena o projeto, 

segue as diretrizes pré estabelecidas pela Superintendência de Recursos Humanos 

da UERJ, no que diz respeito ao: recrutamento e seleção; análise e descrição das 

funções; integração de pessoal; avaliação de desempenho; segurança no trabalho; 

formação profissional e desenvolvimento pessoal. Através de um processo de 

avaliação constante e sistemática em relação à rotina das atividades desenvolvidas 

na instituição, o projeto pode ser considerado hoje como um verdadeiro 

instrumento de qualificação e integração entre toda a equipe multidisciplinar da 

UnATI/UERJ. Logo, a Gestão de Recursos Humanos na UnATI/UERJ ainda passará 

por grandes mudanças e por importantes inovações, já que a qualificação das 

pessoas de uma instituição é uma das maiores garantias de sucesso do programa. 
 

E-mail: graciamerica@gmail.com 
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HISTÓRIA E CULTURA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  

Hellen Rodrigues Moleiro de Almeida 
 

O proporciona amplas oportunidades de recliclagem e atualização cultural, através 

de atividade interdisciplinar e multidisciplinar, visto que abarca várias fontes de 

pesquisas, tais como: política, história, antropologia, literatura, 

economia,gerontologia entre outras, contribuindo de maneira substancial para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos da terceira idade. Sua atividade é 

semanalmente, não exige escolaridade -, promove aprendizado interdisciplinar, 

com reflexões históricas, utilizando tecnologia diversificadas, com filmes educativos 

e outros materiais didáticos em sala de aula. Aponta uma educação permanente 

como prática social humanizadora, com finalidade de transmitir a cultura construída 

historicamente pela humanidade. A pesquisa é constante nesta atividade, com 

demonstração dos vídeos educativos e elaboração do que foi pesquisado em 

apostilas para conhecimentos dos idosos. O homem não nasce humanizado, mas 

torna-se humano por seu pertencimento ao mundo histórico-social. A história e 

cultura representa um processo em evolução, diverso e rico em desenvolvimento de 

grupo social, nação, comunidades e outros, estando em permanente processo de 

mudança. Segundo Furter abud Gadotti 2001, o processo educativo será, antes de 

qualquer coisa, uma transmissão de algo que torna o homem maduro, 

disponibilizando informações de forma definida a seus interesses e realidades. Uma 

aprendizagem continuada através de forma construtivista e complementar ao 

ensino para os idosos. Para verificar se os objetivos foram alcançados, partimos do 

pressuposto que a avaliação é um processo contínuo fundamental à aprendizagem 

e que o intuito não é de medir, mas diagnosticar, através da observação de 

participação e desempenho dos alunos nos trabalhos individuais ou em grupo, e nos 

exercícios propostos. É proposto permanecer durante todo o ano um canal aberto, 

onde os alunos têm a oportunidade de enviar suas opiniões, críticas e sugestões 

para o desenvolvimento do projeto. Além disso, anualmente, fazemos uma 

avaliação escrita, onde incentivamos os alunos a expressarem suas solicitações 

para o projeto. A participação dos bolsistas é essencial para auxiliar nas atividades 

da pesquisas culturais, dinâmica de grupo e outras criatividades pedagógicas para 

desenvolvimento intelectual do discente. 
 

E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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MEMÓRIA UERJ EM VÍDEO IMAGENS EM MOVIMENTO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DANIELLE RIBEIRO DA SILVA 

Estagiário(s):  

Aline de Souza 
 

O projeto Memória UERJ em vídeo imagens em movimento é uma atividade que 

visa a recuperação, preservação e disseminação do acervo caracterizado como 

memória institucional produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional e outras 

unidades da UERJ que foram responsáveis pela confecção de produções 

audiovisuais, ou seja, vídeos institucionais da universidade. O trabalho é realizado 

através de análise dos vídeos para identificação e indexação de material pertinente 

ao projeto e assim proceder a alimentação da base de dados utilizada na Videoteca, 

local onde estão armazenados tais suportes audiovisuais que registram a memória 

oficial e social da universidade. Este projeto tem por meta o resgate e o registro da 

história da UERJ, reconhecendo a importância do papel das novas tecnologias de 

educação como matéria de pesquisa. O acervo em sua maioria é composto de 

gravações em diferentes formatos de mídias existentes no Centro de Tecnologia 

Educacional, que mostram diversos momentos da Instituição desde 1980. Como 

exemplo de produção que compõem o acervo de memória audiovisual da 

Universidade, temos: a construção do Campus Maracanã, as visitas de personagens 

ilustres e autoridades públicas, a entrega de títulos Doutor Honoris Causa, 

depoimentos de diversos reitores, professores, alunos e funcionários onde 

recuperam-se relatos orais sobre a história, estrutura e funcionamento da UERJ, 

bem como, atividades realizadas pelos institutos, unidades, departamentos, além 

de congressos, seminários e demais eventos aqui realizados. 
 

E-mail: viterdani@yahoo.com.br 
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METODOLOGIAS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA TERCEIRA IDADE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Planejamento e Avaliação 

Educacional 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  

Raquel do Sacramento Ventura 

Thayna Rayane Oliveira de Souza Sampaio 

Voluntário(s):  

Ana Carolina de Araujo Xavier 

Carolina Conceição de Carvalho Dias 
 

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. Esta atividade apontam metodologias que melhor atenda às 

expectativas, necessidades e interesses da terceira idade para atualização de seus 

conhecimentos. Segundo Claraparède, a educação permanente passa a ser 

entendida hoje como um processo que não se conclui nunca, estendendo-se por 

toda a vida do ser humano, possibilitando uma educação com atividade contínua ao 

longo da vida, com pedagogia mais prazerosa e efetiva, interagindo com pessoas 

de diversas gerações, proporcionando uma reciclagem de atualização cultural e 

uma melhor compreensão do mundo em que vive, objetivando um convívio feliz e 

com qualidade de vida significativa. Os idosos, 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”. 
 

E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DA UERJ: 

IMPLANTAÇÃO DE UMA CULTURA DE CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

WANIA CLEMENTE DE CASTRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Michele Silva de Avelar 

Estagiário(s):  

Tatiane Gomes Machado 

Voluntário(s):  

Bruna Cristina Gentil 
 

Com a quantidade crescente de blogs, fan pages, vídeos, áudios na internet 

abordando os mais variados assuntos, algumas questões se impõem à reflexão: 

como atrair estudantes, professores e público em geral para o ambiente virtual das 

universidades? De que forma ampliar e intensificar o uso de mídias sociais como 

Facebook e Twitter para promover produtos e pesquisas universitárias, constituindo 

um canal de interlocução profícuo com o público (interno e externo) das 

instituições, capaz de retroalimentar, dinamizar e transformar suas ações e práticas 

na velocidade da web 3.0? Possuir conteúdo de qualidade sem dúvida é o principal 

ponto, mas isso não é suficiente para estimular a curiosidade do público nem para 

garantir uma interlocução efetiva entre a academia e a sociedade; ou tampouco 

promover a circulação de informações por meio de computadores e dispositivos 

móveis. O Centro de Tecnologia Educacional da UERJ (CTE) é o órgão responsável 

pela produção audiovisual da Universidade, elaborando programas de rádio e TV 

para veiculação na internet; vídeos educativos, culturais e científicos; além da 

transmissão ao vivo de eventos e videoconferências. Ao atuar na confluência dos 

campos da educação e da comunicação, contribui para as atividades da UERJ em 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, bem como para a democratização do acesso 

ao saber universitário. O objetivo deste projeto é modernizar a atual infraestrutura 

tecnológica do CTE para que suas produções possam dar um salto rumo à 

convergência midiática, dotando a UERJ de um setor capaz de intensificar a 

inserção da Universidade no cenário da produção e disseminação de conhecimento 

no séc XXI – um panorama configurado pelas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como por novas formas de criação e veiculação de conteúdos. 
 

E-mail: wania.clemente@terra.com.br 
  



426 

  

 
REFLEXÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO HUMANO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  

Saulo da Silveira Torres Sena 
 

O envelhecimento humano tem recebido destaque internacional no último século e 

no Brasil as pesquisas despontam a partir da década de 1980 com a mudança do 

perfil demográfico da população do país. As projeções feitas pelo IBGE colocam o 

Brasil como sexto lugar em número de idosos, em 2050, superando inclusive o total 

de pessoas de zero a quinze anos. As pesquisas sobre a terceira idade têm um foco 

diverso, multidisciplinar e uma proposta de organização através da Gerontologia, 

que abarca também a Geriatria. A formalização deste trabalho tem como meta 

aumentar a abrangência do cuidado qualificado do idoso, através de reflexões e 

discussões atuais com a finalidade de fortalecer e aprimorar um modelo de 

intervenção adequado para esta população que possuí características e demandas 

específicas. A avaliação será pautada na qualidade percebida, pelo senso de auto 

eficácia e pela forma que o grupo se apresenta em comparação a outros estudos de 

foco na qualidade de vida, tema central e preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde. O projeto acontece semanalmente e em grupo de discussões sobre temas 

relevantes da população idosa e se propõe a dar conta de indicar soluções para os 

meandros do envelhecimento humano, reconhecendo as singularidades e a 

heterogeneidade deste processo, além de estar em sintonia com o conceito de 

Promoção de Saúde, um conceito importante e disseminado pela Organização 

Mundial de Saúde que tem como marco a Carta de Ottawa, pela proposta de 

criação de um ambiente saudável, por ter como um de seus objetivos capacitar a 

comunidade e por desenvolver habilidades individuais e coletivas, aumentar o 

controle e melhorar sua saúde. Shephard (2003) esclarece que os cientistas 

visualizam o corpo humano como uma peça de maquinário, de muita complexidade 

e sendo assim está sujeita aos desgastes, e falhas inevitáveis podem ocorrer com o 

passar do tempo. Este esclarecimento nos faz entender o envelhecimento no corpo 

humano como uma perda progressiva de adaptabilidades fisiológicas ao ambiente 

externo. Ocorre em muitos casos à perda de valores, baixa autoestima, depressão, 

dificuldades de expressão, entre outros. O paradigma de desenvolvimento utilizado 

é o do life span ou desenvolvimento ao longo de toda vida Baltes, 1987) numa 

perspectiva atualizada, em sintonia com as diretrizes da visão psicológica dentro da 

Gerontologia. O modelo de observação é qualitativo e pautado no auto relato e na 

visão do professor sobre indicadores de saúde. 
 

E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
  



427 

  

 
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM - POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA - SR1 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alexsandra Barbosa da Silva 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário(s):  

Layane Bento Felismino 

Renata Viana da Fonseca Pereira 

Voluntário(s):  

Carolina Cortat Albudane de Oliveira 

Matheus Ruiz Martins Tapajós Pereira 

Raphael Rosa de Barros 
 

O uso das ferramentas da Internet na educação proporciona uma série de 

vantagens para a educação seja na modalidade presencial, seja na modalidade 

online. Dentre as vantagens, estão a economia de tempo nas comunicações, o 

acesso mais rápido às informações, as trocas nos grupos de discussão, a 

possibilidade de realização de seminários virtuais utilizando a webconferência, a 

realização de atividades colaborativas, entre outras. Várias propostas 

metodológicas mais arrojadas encontram-se em desenvolvimento atualmente e a 

utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem constitui-se hoje uma realidade 

em várias universidades, principalmente com o emprego do software de 

gerenciamento de cursos Moodle, que além de ser livre, possui código aberto. 

Frente a essa constatação, o projeto apresentado tem como objetivo: 1)A 

implantação e administração de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

disponibilizado a todos os docentes que desejarem utilizar em suas disciplinas de 

graduação (www.ead.uerj.br/ava ), a fim de possibilitar a utilização do espaço 

virtual como apoio a atividades presenciais. Vale ressaltar que, a legislação do MEC 

possibilita que 20% da carga horária dos cursos presenciais possa ser realizada à 

distância; 2)Oportunizar aos bolsistas experiências significativas neste campo de 

atuação, tendo em vista que devido ao caráter inovador dessas ferramentas, há 

poucos profissionais com conhecimento consolidado para criação e gerenciamento 

desse espaço, cada vez mais utilizado em diversas instituições; 3)O oferecimento 

de cursos/atividades que visem fomentar a reflexão sobre a prática pedagógica, 

num mundo permeado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, além, 

obviamente, de oferecer o suporte pedagógico para os docentes que desejam 

utilizar as ferramentas com seus alunos. 
 

E-mail: mtaborda@uerj.br 
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CADERNOS DE GRADUAÇÃO: DIALOGANDO COM A PRÁXIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

CARMEM LÚCIA PEREIRA PRAXEDES 

Estagiário(s):  

Yago Gomes Tomé de Sousa 
 

Constitui-se em Projeto editorial inovador p/ a Graduação e p/ o ensino médio na 

medida em que socializam a todos os estudantes e à sociedade, informações 

relevantes à sua formação, permitindo-lhes adentrar os campos de estágio c/ 

bagagem suficiente p/ ali iniciar seus primeiros passos de profissionalização. Amplia 

a cidadania acadêmica dos estudantes. Discute critica/ a formação profissional e 

humana, de quali//, frente ao mundo do trabalho, tendo como foco currículos de 

Graduação, confrontados c/ exigências do mercado de trabalho. Enriquece a 

formação acadêmica dos estudantes através de debates de temas candentes, intra 

e extramuros uerjianos, ampliando-lhes o conheci/o e a visão do mundo/mercado 

de trabalho aonde irão futura/ se inserir. Visibiliza democrática/ à sociedade, os 

conteúdos debatidos anual/ durante as Mostras de Estágios. Propicia diálogo entre 

empresas e Coordenadores de Graduação através da sala denominada Ponto de 

Encontro, durante essas Mostras. O maior impacto do Projeto é a manutenção da 

publicação anual das edições dos Cadernos, cujos temas iluminam essas Mostras 

que demonstram gde aceitação por parte do público a que se destina. O Projeto 

proporciona contribuição efetiva p/ a formação profissional/humana qualificada dos 

estudantes, voltada para a cidadania acadêmica e a modificação do status quo. Tal 

atitude demonstra que a Universi// busca dialogar a partir dos temas propostos nas 

Mostras, e através de profissionais de pta no mercado de trabalho, que os 

ministram. Acreditamos que a publicação dos Cadernos contribui p/ ampliar a 

cidadania acadêmica dos estudantes, constituindo-se em importante ferramenta p/ 

seu ingresso no mundo/mercado de trabalho, através de campos de estágio, 

colaborando p/ um profícuo diálogo entre as empresas participantes e os 

Coordenadores de Graduação/UERJ. O impacto gerado por essa publicação é 

visibilizado pelo conjunto de debates oferecidos pelos profissionais de diversas 

áreas, através do site do OBSERVE/CETREINA. 
 

E-mail: tania_cnt@yahoo.com.br 
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CÂMARA DE ISENÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROZALY FERREIRA LOPES - SR-1/DEP 

Estagiário(s):  

Adryenne Brandao de Oliveira 
 

A Câmara e Isenção, criada para tornar a análise dos processos de solicitação de 

isenção em disciplinas dos alunos, que ingressam por Vestibular, Transferência 

Externa e Aproveitamento de Estudos, no ano período de ingresso, mais ágil e para 

uniformizar os critérios adotados pelas Unidades Acadêmicas e pelos professores, 

funciona em períodos estabelecidos no Calendário Acadêmico Administrativo da 

UERJ. A preparação dos processos de isenção, verificando a pertinência ou não da 

solicitação em relação à legislação UERJ vigente, bem como a convocação dos 

professores e a orientação aos alunos é feita pela Coordenação de Suporte 

Acadêmico Administrativo, do Departamento de Orientação e Supervisão 

Pedagógica - DEP. O estagiário participa de todas as etapas do trabalho, 

desenvolvendo habilidades de relacionamento interpessoal, técnicas pedagógicas e 

a capacidade de negociação, principalmente com os professores devido aos horários 

e disponibilidade destes para comparecimento à Câmara de Isenção. Em 2015 

contamos com o apoio de um Bolsista de Estágio Interno Complementar atuando na 

Câmara de Isenção, o que contribuiu para a condução deste processo de maneira 

ágil e eficiente. Este fato é comprovado pela ausência de recurso encaminhado à 

Comissão Permanente de Graduação - CPG. Também incluímos a legislação 

referente à isenção e material de orientação aos alunos na página eletrônica do DEP 

www.dep.uerj.br; aba “Câmara de Isenção”. Em 2015, introduzimos, ainda, uma 

nova rotina que facilitou para o aluno o acompanhamento de seu processo de 

isenção. 
 

E-mail: rozalyferreira@hotmail.com 
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INFORMÁTICA APLICADA A PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ULISSES CARRAMASCHI CAVALCANTI 

Supervisor(es) Participante(s):  

José Mauricio de Oliveira Marins 

Estagiário(s):  

Carolina da Conceição Vieira 
 

O projeto Informática Aplicada a Processos Educacionais tem como objetivo 

centralizar os processos de melhoria tecnológica e de difusão das informações 

produzidas pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) por 

meio da informatização, da atualização, da criação e da divulgação de 

procedimentos que influenciem no bom funcionamento das Unidades Acadêmicas e, 

consequentemente, na vida acadêmica dos discentes da UERJ. Neste contexto, 

temos a necessidade de conhecimentos tecnológicos, conhecimentos pedagógicos e 

conhecimento da legislação interna da UERJ. O método de trabalho utilizado é 

principalmente o da coleta de dados, análise estatística e dos possíveis 

desdobramentos pedagógicos das situações mensuradas, resultando na proposta ou 

criação de procedimentos e/ou aplicativos. Desde a criação do projeto, já foram 

criadas as páginas eletrônicas do DEP, da Intranet e do Ementário das Disciplinas 

de Graduação da UERJ e os softwares de cadastro e análise dos registro de 

integralização e rematrícula, de auxílio financeiro a estudante para apresentação de 

trabalho em congresso e trabalho de campo, de simulação de cadastro de curso no 

Sistema Acadêmico de Graduação (SAG) da Diretoria de Informática da UERJ e de 

contagem e análise de alterações especiais em inscrição de alunos (AE). Em 2015, 

estamos trabalhando na conversão para web dos manuais de procedimentos do 

DEP, com versões destinadas aos servidores do DEP, alunos, professores e 

servidores de secretaria de Unidades Acadêmicas. Outra frente é o da integração do 

nosso sistema de contagem de AE's ao SAG, o que possibilitará que toda a 

comunidade UERJ que tem acesso a este sistema possa acompanhar todas as fases 

do processo de inscrição dos alunos nas turmas e assim melhor planejar o 

desenvolvimento acadêmico discente. Considerando que os cursos de Pedagogia de 

maneira geral têm foco nos níveis infantil, fundamental e médio da educação, os 

estagiários deste projeto têm oportunidade única de vivenciar os procedimentos de 

administração educacional no nível superior. 
 

E-mail: ulisses.cavalcanti@gmail.com 
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MATERIAIS AUDIOVISUAIS PARA WEB 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA - SR1 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alexsandra Barbosa da Silva 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário(s):  

Matheus Ruiz Martins Tapajós Pereira 

Pedro Paulo Pegoraro Fernandes Pereira 

Voluntário(s):  

Layane Bento Felismino 

Raphael Rosa de Barros 

Renata Viana da Fonseca Pereira 
 

O LaTIC - Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação tem como 

missão fomentar a utilização da tecnologia nas diversas atividades da universidade, 

estimulando o desenvolvimento de uma instituição inovadora, valorizando o 

potencial de seu corpo docente e discente. Além de várias parcerias internas 

estabelecidas, a Revista Eletrônica do Vestibular 

[http://www.revista.vestibular.uerj.br/], que estreou em 09 de setembro de 2009, 

solicitou ao LaTIC o apoio pedagógico e tecnológico para o desenvolvimento de uma 

seção que disponibilizará as questões comentadas do vestibular através de 

materiais audiovisuais, uma outra seção também com materiais no mesmo formato 

para divulgação dos projetos de pesquisa desenvolvidos por professores da UERJ e 

uma terceira seção - Série Carreiras - numa parceria DSEA, DEP e COPEI (LaTIC), 

com objetivo de divulgar as especificidades dos cursos de graduação aos alunos do 

ensino médio. Isso, com certeza, estreitará ainda mais a relação entre a 

universidade e a comunidade externa, principalmente, com os alunos de Ensino 

Médio, que já vivem a cultura digital em sua plenitude, e seus professores. 

Paralelamente, por ser um projeto inovador há poucos profissionais atualmente no 

mercado de trabalho capacitados para esse tipo de atividade, inversamente à 

demanda crescente por esses profissionais. Com a juventude e a criatividade de 

nossos alunos inseridos nos processos de renovação e transformação das atividades 

que desenvolvemos, uma nova UERJ é redesenhada. 
 

E-mail: mtaborda@uerj.br 
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MIDIAS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO A DISTANCIA DA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Estagiário(s):  

JEANE PAES MACEDO FLORENTINO 
 

Os cursos de graduação a distância (EAD) da UERJ – licenciaturas em Pedagogia, 

Ciências Biológicas e Geografia – são oferecidos pelo Consórcio CEDERJ/ Fundação 

Cecierj e estão atendendo atualmente cerca de 5000 (cinco mil) estudantes, 

distribuídos em 16 Polos de apoio presencial no Estado do Rio de Janeiro. Apesar 

desse grande contingente populacional, a EAD UERJ ainda é pouco conhecida da 

grande maioria dos estudantes do ensino médio, principalmente nos municípios do 

grande Rio. Apesar dos mais de 10 anos de existência, a educação a distancia 

pública e gratuita ainda é pouco conhecida dos alunos da educação básica, que 

perdem a oportunidade de qualificação na UERJ. Assim, o objetivo do Projeto 

Divulga EAD UERJ é divulgar nas escolas estaduais de ensino médio, em 

pré−vestibulares comunitários/sociais nos municípios do grande Rio e para a 

população em geral os cursos de graduação a distancia da Universidade. A 

divulgação vem ocorrendo em três frentes: 1.visitas a escolas públicas e 

pré−vestibulares comunitários apresentando slides, cartazes, e panfletos; 2. blog: 

http://uerjead.blogspot.com.br/; 3. página em rede social: 

https://www.facebook.com/pages/Divulga-EaD-UERJ/1428266434127411. O blog 

Divulga EAD UERJ tem um bom alcance na internet e conversa com estudantes 

esclarecendo sobre o acesso através do vestibular Cederj. A página na rede social 

tem mais de 600 seguidores e utiliza esse alcance para divulgar as atividades da 

EAD UERJ e suas oportunidades variadas. Na próxima etapa, serão produzidos 

vídeos sobre os cursos de graduação a distância da UERJ para divulgação no 

Youtube. Acreditamos que o projeto esteja atingindo o seu propósito de mostrar à 

população estudantil do estado que é possível ingressar numa universidade pública, 

participando de cursos gratuitos e de qualidade. 
 

E-mail: cellysaba@gmail.com 
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O ACERVO DE CURRÍCULOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ E O SEU 

USO COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA ACADÊMICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELA COSTA SOARES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Helaine Cristine Silva David 

Estagiário(s):  

Bruna de Lima Camelo 
 

O trabalho aqui apresentado foi concebido com o objetivo de apresentar o projeto 

“(Re)Construção do Acervo de Currículos de Graduação da Uerj’’ e as atividades 

técnico- pedagógica e acadêmicas desenvolvidas no âmbito do mesmo. Nos últimos 

anos, por conta de diversos fatores, muito se tem discutido, no âmbito das 

Instituições de Ensino Superior (IES), sobre reformas curriculares, processos 

avaliativos e, consequente, sobre a formação profissional, social e cultural dos 

discentes e, por que não dizer, sobre a própria Universidade. Durante muito tempo, 

por falta de um gerenciamento específico, os documentos referentes à criação e a 

reformulação curricular dos cursos de graduação da Universidade eram arquivados 

de forma pulverizada pelas Unidades Acadêmicas e em alguns departamentos. Por 

conta dessa forma de gerenciar os arquivos, ao longo dos anos, muitos documentos 

foram subtraidos por motivos diversos, fato este que não é uma exclusividade da 

UERJ. Segundo Souza (2013), os pesquisadores, ao buscarem os arquivos escolares 

para consulta, quase sempre os encontram em estado lamentável de organização e 

conservação. Tal situação acontecia por que durante muito tempo esses arquivos 

não eram vistos como um importante acervo para pesquisa. Porém, nos últimos 

anos, os arquivos escolares têm alcançado importância e visibilidade em projetos 

desenvolvidos no campo de estudo da História da Educação. (Mogarro, 2006). No 

ano de 2011, preocupados com a guarda desses documentos e mais maduros sobre 

a sua importância como material de pesquisa na área da historia da educação e na 

reestruturação dos cursos de graduação da IES, o Departamento de Orientação e 

Supervisão Pedagógica/DEP foi nomeado pela Sub-Reitoria de Graduação/SR-1 o 

responsável pela guarda dos mesmos. Nascia, assim, o Projeto “(Re)Construção do 

Acervo de Currículos de Graduação da Uerj”, que tem como objetivo principal ser 

um espaço para a disseminação das informações presentes nos processos de 

criação e reformulação de currículos de graduação da Universidade para pesquisa 

acadêmica e técnico-pedagógica na área de Educação e da História da Educação. 
 

E-mail: marcelacs2011@gmail.com 
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OBSERVE: OBSERVATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE CONJUNTURA E EMPREGO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 

Estagiário(s):  

Romulo Tone de Carvalho 
 

O OBSERVE - Observatório de Estudos sobre Conjuntura e Emprego constitui-se em 

espaço de investigação sobre questões relacionadas às mudanças no 

mundo/mercado de trabalho e seus reflexos sobre a formação profissional/humana 

e nos currículos acadêmicos. Propicia ampla divulgação de vagas de 

estágios/trainees e de ofertas de empregos p/ os egressos, que consultam o site do 

OBSERVE. É um lócus de pesquisa sobre formação humana/profissional, 

conjuntura, trabalho, empregabili// e renda, possibilitando ao CETREINA fazer a 

ponte necessária entre ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis que são na 

formação do cidadão-aluno consciente, crítico e c/ competência técnica. O site 

http://observe.cetreina.uerj.br tem manutenção e atualização propiciadas pelos 

bolsistas, já que implica direta/ na busca de dados, em todas fontes midiáticas, 

revistas especializadas nacionais/internacionais, OIT, MTE, IBGE, PNUD, PNAD, 

permitindo a ampliação dos horizontes da formação acadêmica dos estudantes, a 

partir de informações nele contidas, dados fundamentais p/ análises sobre 

mercado/mundo do trabalho, geração de emprego e renda, empregabili//, papel e 

relevância do estágio na formação profissional/humana, as novas configurações 

mundiais p/ profissionalização, sustentabili//, responsabili// social e 

empreendedorismo, dentre outros. A metodologia usada p/ a pesquisa de tais 

ações, demonstradas através de planilhas de dados, evidenciados por diferentes 

indicadores e fontes, acabam ilustrando oportunidades de estágios/empregos 

existentes no mercado/mundo do trabalho, permitindo que os alunos, a partir do 

acesso aos mesmos, analisem critica/ rumos e cenários de empregabili// e renda. 

Construção essa que visa permitir aos estudantes, atitudes de autonomia, 

discernimento, comprometi/o e responsabili// no tocante aos passos a serem 

perseguidos, frente à proposta ditada pela ONU, p/ a Educação no milênio, 

preconizando propósitos e compromissos: “APRENDER A: conhecer, fazer, viver em 

comum, ser”. 
 

E-mail: tania_cnt@yahoo.com.br 
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PEBIT - PROGRAMA EDUCATIVO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JESUSA PEREZ ESTEVEZ 

Estagiário(s):  

THYAGO MARTINS CRUZ 
 

O Programa Bolsa de Iniciação ao Trabalho / PEBIT, coordenado pelo CETREINA / 

SR-1 (Sub Reitoria de Graduação), iniciou suas atividades em 1983 a partir do 

Convênio estabelecido entre a UERJ e a FIA (Fundação para Infância e 

Adolescência) para o atendimento a adolescentes na inserção de estágio Sócio -

Educativo Laboral, para jovens na faixa etária de 16 a 18 anos incompletos. A partir 

do ano de 2000, passou-se a atender - mediante Convênio firmado entre a UERJ e 

a Fundação de Apoio à Escola Técnica / FAETEC - jovens estudantes dessa 

instituição para a realização de estágio técnico curricular em diversas áreas de 

formação dos cursos técnicos da FAETEC. Além da experiência de estágio, o PEBIT 

propicia acompanhamento aos estagiários, atendimento médico, oficinas, cursos, 

palestras e atividades culturais. Em conjunto com a formação profissional, o 

estagiário é preparado não apenas para a inserção no mercado de trabalho, mas 

também para o exercício da cidadania. Desde 2014 o PEBIT passou a ser um Setor 

do CETREINA / Departamento de Estágios e Bolsas, vinculado à SR-1, com as 

seguintes atividades: Analisar e propor, através de apoio acadêmico, atividades 

sócio-educativas que instrumentalizem os jovens - da FIA (Fundação para a 

Infância e Adolescente) e da FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica) - na 

construção de sua profissionalização, visando atendê-los em suas individualidades, 

propiciando-lhes um treinamento adequado, por meio de ações voltadas à iniciação 

ao trabalho; Promover, para jovens encaminhados pela FIA, atividades laborais, de 

caráter educativo, pautadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), através 

de instrumentos que facilitem o desenvolvimento da auto-estima e das 

potencialidades desses jovens; Selecionar estudantes da FAETEC, interessados na 

realização de estágios obrigatórios, para complementação curricular, em área 

correspondente àquela de seus cursos técnicos; Realizar o devido acompanhamento 

dos jovens FIA / FAETEC, em cada uma das Unidades em que os mesmos forem 

alocados, promovendo total acompanhamento doa mesmos nos âmbitos 

psicológico, pedagógico e social, de modo a adequá-los às necessidades 

apresentadas por eles e pelas Unidades de alocação; Emitir Relatórios para a FIA e 

para a FAETEC com pareceres sobre os jovens encaminhados ao PEBIT / UERJ, de 

acordo com o determinado pelos Convênios firmados, interinstitucional/. 
 

E-mail: jesusa.jesusa@gmail.com 
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PORTAL DE PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO LATIC 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANA CARLOS VIDAL NASCIMENTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alexsandra Barbosa da Silva 

Marcia Taborda Corrêa Oliveira 

Rafael Silva da Costa 

Estagiário(s):  

Mariana Cantini Moura 

Voluntário(s):  

Carolina Cortat Albudane de Oliveira 

Layane Bento Felismino 

Matheus Ruiz Martins Tapajos Pereira 

Raphael Rosa de Barros 

Renata Viana da Fonseca Pereira 
 

O LaTIC tem como uma de suas ações “realizar estudos e pesquisas permanentes 

sobre tecnologia aberta (software livre), de modo a fomentar e garantir o 

desenvolvimento de atividades que utilizem as TICs na Universidade”. Focados no 

objetivo maior de oferecer um serviço de qualidade que possa estimular a 

universidade em sua contribuição educacional e consequentemente social, o LaTIC 

está desenvolvendo o Portal de Publicações Eletrônicas do LaTIC 

(www.latic.uerj.br/revista/ojs), que está sendo elaborado através do software Open 

Journal Systems (OJS), que oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, 

proporcionando maior democratização do conhecimento. Embora ainda, o 

preconceito em relação ao ciberespaço, o apresente como mero depósito de 

informação, é importante romper com esta interpretação limitada e ousar inovar a 

partir das ferramentas tecnológicas que muito podem oferecer à educação, 

incluindo a internet e os softwares, em seus variados recursos. Muito além do que 

mero depósito, o ciberespaço é um lugar propulsor da dinâmica social, onde é 

possível superar a característica da inércia comum na divulgação de informações e 

assumir uma propriedade de mudança constante, de transformação. Com vistas a 

essas possibilidades, o projeto apresentado tem como propostas: divulgar as 

produções em formato eletrônico produzidas na UERJ, tais como, a Revista 

Aproximando, Ebooks, Guias Tutoriais Eletrônicos e demais trabalhos desenvolvidos 

pela Universidade, estreitando assim o vínculo entre os que oferecem a informação 

e aqueles que a buscam de forma dinâmica, criativa e atual; incentivar o uso de 

diferentes recursos na área das TICs que ampliem o campo de atuação da 

Universidade e contribuam para o seu crescimento e modernização; colaborar para 

a disseminação do conhecimento por meio das publicações eletrônicas dos 

trabalhos desenvolvidos na Universidade; proporcionar, tanto à comunidade 

acadêmica como à comunidade externa, um maior conhecimento dos projetos e 

atividades desenvolvidos pela Universidade; oportunizar a diversidade de recursos 

nas áreas das TICs, de modo a oferecer um conteúdo mais atrativo. Mediante os 

aspectos abordados, podemos afirmar que as TICs representam um importante 

grupo de ferramentas à disposição para contribuir com a produção do conhecimento 

e potencializar os processos educacionais e que por meio destas ferramentas como 

o OJS, por exemplo, emergem várias potencialidades no âmbito da educação. 
 

E-mail: zaninhavidal@gmail.com 
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PRIAAG: PROJETO INTERDISCIPLINAR DA ATENÇÃO A ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO / UERJ EM PROCESSOS CRÍTICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção 

Psicológica 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 

Estagiário(s):  

INGRID MARIA DA SILVA 
 

O CETREINA recebe grande fluxo de alunos que, às vezes, manifestam 

problemáticas que comprovada/ acabam provocando interferências em suas vidas 

acadêmicas e em seus campos estágios, refletindo-se nos baixos CRs apresentados 

e na evasão de seus cursos. O objetivo do Projeto p/ alunos Graduação visa 

minimizar situações críticas vivenciadas por ele c/ impacto no rendi/o escolar e em 

seus estágios, ampliando as estatísticas sobre a evasão na UERJ. São parceiros do 

PRIAAG: NACE, PSI, HUPE, FCM, NUT, DIR e Pol. Piquet Carneiro. O aconselha/o 

psicopedagógico de apoio aos alunos em processos críticos evidenciados ao longo 

da graduação, transparecidos por baixos CRs e pela evasão escolar, dentre outros, 

é apontado como uma das possibili//s que o CETREINA oferece, visando contribuir 

p/ minimizar tais impactos na vida dos alunos. Isto pq os reflexos oriundos de 

situações críticas ocorridas ao longo de seus cursos e durante seus períodos de 

estágio interferem, sobremaneira, no rendi/o escolar, no seu cotidiano acadêmico e 

em suas próprias vidas, levando-os à evasão de seus cursos. Esses focos propiciam 

ao CETREINA a condução de pesquisas sobre fatores que interferem nas trajetórias 

acadêmicas dos estudantes, impedindo-lhes, no momento, de ter sucesso escolar, 

de concluírem seus cursos, em tempo hábil. A metodologia desenvolvida pelo 

PRIAAG está calcada no encaminha/o desses alunos p/ as Uni//s parceiras, 

oferecendo ao estudante nesta situação, a possibili// de apoio necessário à 

reversão dessa reali//, tanto na vida acadêmica, como no campo de estágio, 

buscando harmonizar esses campos. O aconselha/o psicopedagógico é ferramenta 

indispensável p/ o encaminha/o e o trabalho realizado no interior do Projeto, pois 

possibilita diálogo inicial de acolhida ao aluno e seu posterior encaminha/o aos 

parceiros do PRIAAG. Permite que o estudante seja levado a identificar a 

problemática que o prejudica, temporária/, interferindo, de modo direto, em sua 

vida acadêmica, impactando-a, negativa/. 
 

E-mail: tania_cnt@yahoo.com.br 
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PROINICIAR VIRTUAL: ESPAÇO DE CONECTIVIDADE E APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERA REGINA PIRES DAS NEVES 

Supervisor(es) Participante(s):  

ANA LUCIA CARNEIRO BIELINSKI 

Estagiário(s):  

Larissa Rodrigues de Oliveira 
 

O PROINICIAR VIRTUAL é um projeto que iniciou em 2007.2 para atender a 

necessidade de otimização e melhoria no atendimento aos alunos integrantes do 

Programa de Iniciação Acadêmica - PROINICIAR, que ingressam pelo Sistema de 

Reserva de Vagas. Atualmente, o atendimento vem sendo ampliado para todos os 

alunos de graduação. Trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem que utiliza 

um software livre, de apoio, denominado Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment). A concepção metodológica que fundamentou o 

desenvolvimento do Proiniciar Virtual está apoiada na teoria sócio-interacionista, na 

qual as atividades priorizam as trocas entre os diferentes membros dos grupos. A 

maneira como estes indivíduos constroem seus significados, a relação das teorias 

com o cotidiano e, em última análise, a ação na sociedade, trarão à tona conceitos 

que servirão de alicerces para novas aprendizagens e para um modelo de Educação 

mais “humanista”. Entendemos que as tecnologias de informação representam hoje 

um importante recurso para a inclusão social e o PROINICIAR VIRTUAL cumpre este 

papel dentro do PROGRAMA DE INICIAÇÃO ACADÊMICA. Utilizando os recursos da 

sociedade de informação, facilita a comunicação entre os diferentes atores: alunos 

de bolsa permanência, bolsistas de iniciação à docência, administração do 

programa, professores. Nesse ambiente, os professores ligados ao programa têm 

disponível um espaço para desenvolver atividades à distância com os alunos e 

atividades de apoio às aulas presenciais. São disponibilizadas ferramentas 

assíncronas e síncronas como os fóruns de discussão, os chats, o diário do aluno. 

Interatividade e conectividade são nossos objetivos maiores que estão sendo 

alcançados numa conquista diária de construção coletiva. Gerenciar a demanda 

crescente com os recursos físicos e humanos que dispomos continua sendo nosso 

grande desafio. Dados Numéricos: Alunos de graduação cadastrados no ambiente 

de 2007 a 2015 (julho de 2015): 15.406 Quantitativo de oficinas em 2014:67 

oficinas e 80 projetos de Inserção em Práticas Acadêmicas. 
 

E-mail: verarpn@yahoo.com.br 
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PEDAGOGIA EM AÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROZALY FERREIRA LOPES - SR-1/DEP 

Estagiário(s):  

Camyla Cristina Duarte da Silva 
 

O Projeto Pedagogia em Ação envolve atividades típicas da ação pedagógica. Uma 

destas ações é a apresentação do currículo do curso de modo a facilitar o 

entendimento do aluno. Para isto utilizamos o fluxograma. Nele são sintetizadas as 

exigências curriculares: disciplinas por período, identificação dos pré-requisitos, 

totalizadores de carga horária e créditos, tempo mínimo e máximo para a 

integralização curricular, versão do curso, Deliberação que aprovou o currículo, 

data da última atualização, entre outros. O estagiário do Projeto Pedagogia em 

Ação tem a oportunidade de confeccionar e corrigir o fluxograma de cada curso e 

organizar semestralmente o Catálogo de Fluxogramas da Graduação, solicitando a 

atualização dos fluxogramas na página do DEP (www.dep.uerj.br). Revisar os 

Manuais (de procedimentos do DEP, do aluno, do professor, do chefe de secretaria) 

é outra ação pedagógica que contribui para que a legislação referente à Graduação 

esteja sempre disponível e atualizada para consulta por parte do aluno, do 

professor, do Pedagogo e dos servidores da secretaria das Unidades Acadêmicas da 

UERJ. Quando pensamos em avaliação, a participação do DEP fica na orientação 

quanto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. Visando a 

participação dos alunos da UERJ, no ano em que o curso é avaliado, o estagiário 

auxilia no preparo de material específico de orientação aos alunos. Apoiar as 

demais atividades da Coordenação de Suporte Acadêmico Administrativo - 

COSAD/DEP/SR-1 também tem sido função da estagiária do Projeto que auxilia 

desde a confecção dos certificados para os docentes que concluem a Ambientação 

Docente em Ambiente Virtual de Aprendizagem até as atividades envolvidas na 

gravação dos vídeos dos cursos de Graduação que estão disponíveis na página do 

DEP e que têm sido visualizados por muitos jovens (mais de cem mil acessos até 

junho de 2015) facilitando o entendimento relacionado à importância da área do 

conhecimento, bem como identificando o perfil profissional do curso. 
 

E-mail: rozalyferreira@hotmail.com 
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PROJETO ESTUDANTE CIDADÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ULISSES CARRAMASCHI CAVALCANTI 

Supervisor(es) Participante(s):  

Caren Victorino Regis 

Estagiário(s):  

Juliana Idalencio da Silva Cunha 
 

O Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) assessora a Sub-

Reitoria de Graduação e as Unidades Acadêmicas, além de orientar os estudantes 

em questões acadêmicas. Diante dessas missões, o Projeto Estudante Cidadão visa 

proporcionar ao estagiário (da graduação em Pedagogia ou de outras Licenciaturas 

da UERJ) a vivência em parte do trabalho técnico-pedagógico realizado pela equipe 

pedagógica do Departamento. Dentre os conhecimentos que serão apreendidos 

pelo bolsista e as atividades do departamento a serem realizadas, estão: 1) a 

participação no evento “Siga as Setas”, realizado no âmbito da “UERJ sem Muros” e 

que tem como objetivo principal apresentar dos cursos de Graduação da UERJ para 

alunos do Ensino Médio de escolas públicas e particulares do nosso Estado. 2) o 

sub-projeto “acompanhamento dos alunos de Rematrícula e Integralização 

Curricular” em que a bolsista junto de um pedagogo acompanha a vida 

acadêmica/plano de estudos dos alunos que retornaram e permaneceram por mais 

tempo na Universidade, além de produzir relatórios estatísticos com as informações 

registradas em um banco de dados preenchido pela bolsista. 3) e a reformulação de 

Currículos dos Cursos de Graduação da Universidade, em que acompanhando os 

pedagogos do Departamento a bolsista colabora na revisão dos projetos de 

reformulação curricular e criação de cursos de graduação da UERJ. As atividades 

desenvolvidas pelo bolsista forma pensadas para que este possa aprimorar a sua 

formação pedagógica tendo como base tarefas que articulem as atividades 

pedagógicas do DEP, os conhecimentos pedagógicos do aluno e a estrutura da 

Universidade. 
 

E-mail: ulisses.cavalcanti@gmail.com 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA - SR1 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alexsandra Barbosa da Silva 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário(s):  

Leonardo de Almeida Cavadas 

Raphael Rosa de Barros 

Voluntário(s):  

LAYANE BENTO FELISMINO 

Matheus Ruiz Martins Tapajós Pereira 

RENATA VIANA DA FONSECA PEREIRA 
 

O LaTIC - Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação tem como 

missão fomentar a utilização da tecnologia nas diversas atividades da universidade, 

estimulando o desenvolvimento de uma instituição inovadora, valorizando o 

potencial de seu corpo docente e discente. Além de várias parcerias internas 

estabelecidas, a Revista Eletrônica do Vestibular 

[http://www.revista.vestibular.uerj.br/], que estreou em 09 de setembro de 2009, 

solicitou ao LaTIC o apoio pedagógico e tecnológico para o desenvolvimento de uma 

seção que disponibilizará as questões comentadas do vestibular através de 

materiais audiovisuais, uma outra seção também com materiais no mesmo formato 

para divulgação dos projetos de pesquisa desenvolvidos por professores da UERJ e 

uma terceira seção - Série Carreiras - numa parceria DSEA, DEP e COPEI (LaTIC), 

com objetivo de divulgar as especificidades dos cursos de graduação aos alunos do 

ensino médio. Isso, com certeza, estreitará ainda mais a relação entre a 

universidade e a comunidade externa, principalmente, com os alunos de Ensino 

Médio, que já vivem a cultura digital em sua plenitude, e seus professores. 

Paralelamente, por ser um projeto inovador há poucos profissionais atualmente no 

mercado de trabalho capacitados para esse tipo de atividade, inversamente à 

demanda crescente por esses profissionais. Com a juventude e a criatividade de 

nossos alunos inseridos nos processos de renovação e transformação das atividades 

que desenvolvemos, uma nova UERJ é redesenhada. 
 

E-mail: mtaborda@uerj.br 
  



442 

  

 
UERJIANOS PELO MUNDO: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS SOBRE 

INTERCÂMBIO ACADÊMICO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Marcia Taborda Corrêa Oliveira 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário(s):  

Carolina Cortat Albudane de Oliveira 

Voluntário(s):  

Layane Bento Felismino 

Mariana Cantini Moura 

Matheus Ruiz Martins Tapajos Pereira 

Raphael Rosa de Barros 

Renata Viana da Fonseca Pereira 
 

O LaTIC visa fomentar a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no âmbito da graduação. Uma das ferramentas mais atuais que a internet 

possibilitou foi a criação de redes sociais, pois através delas podemos compartilhar 

informações e experiências, para gerar novos conhecimentos. Sendo assim, o 

projeto “UERJianos pelo mundo” através do blog 

(http://uerjianospelomundo.latic.uerj.br/) e da página no facebook 

(http://www.facebook.com/UerJianosPeloMundo?fref=ts) foi idealizado, visando 

contribuir para a formação acadêmica utilizando a interação dos alunos da 

universidade que estão fazendo intercâmbio para a produção de conhecimento com 

aspecto colaborativo e o incentivo ao desenvolvimento de habilidades sociais para a 

participação na sociedade contemporânea utilizando os recursos tecnológicos 

disponíveis nas redes sociais. Por meio deste projeto os universitários poderão 

compartilhar através de: textos, vídeos, fotos e outros recursos disponíveis, todo o 

conhecimento que estará sendo construído e adquirido nas viagens de intercâmbio 

por meio das experiências vivenciadas. O objetivo é aproximar os alunos que estão 

fazendo o intercâmbio daqueles que pretendem fazer, ou mesmo daqueles que não 

têm a intenção de realizar, mas que ao tomarem conhecimento deste projeto, se 

sintam incentivados a participar desta prática enriquecedora no âmbito acadêmico. 

Temos como principais atividades: o recebimento e análise dos materiais enviados 

e produzidos pelos intercambistas, para posterior edição e publicação, pelo LaTIC, 

nas redes sociais. Num curto prazo de desenvolvimento das atividades no projeto 

pudemos alcançar 13.663 visualizações da página do blog, em média 481 

visualizações por mês, sendo 7.052 visualizações do Brasil, 2.076 da Alemanha, 

1.762 dos Estados Unidos, 294 da França, 222 da Espanha, 277 da Ucrânia, 162 da 

Rússia, 152 de Portugal, 131 da China, 102 da Índia e as outras de diversos países. 

Já a página do facebook foi curtida por 1.262 pessoas. 
 

E-mail: alexsandra@uerj.br 
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POLÊMICA - REVISTA ELETRÔNICA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / 

Centro: VICE-REITORIA 

Unidade: VICE-REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO 

Estagiário(s):  

Paula Carolina Ferreira da Costa 
 

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, como sugere o 

título. Conta, atualmente, com a classificação B4 Interdisciplinar pela avaliação da 

CAPES. A revista se estrutura como um canal de comunicação inserido na 

homepage da UERJ, que permite acesso online e rápida consulta, através da 

navegação fácil e agradável por seus links. A publicação 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 e polêmicos, 

sob uma visão acadêmica. 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 (NTIC), acolhendo 

projetos em música, artes plásticas, dança, teatro, cinema/vídeo, literatura, 

intervenções urbanas e usos experimentais da mídia eletrônica; LIPIS - resultado 

da parceria entre o LABORE e o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e 

Intervenção Social da PUC-Rio, tem como objetivo criar um núcleo que aglutine 

professores, alunos, ex-alunos de graduação e de pós-graduação interessados em 

desenvolver projetos de amplo espectro social; DESENVOVIMENTO HUMANO é uma 

parceria entre o Labore e o Laboratório de Neuropsicologia e Avaliação 

Neurocomportamental do IBRAG da UERJ, desenvolvida com o objetivo de trazer 

um olhar interdisciplinar que compreenda as diferentes fases do desenvolvimento 

humano relacionando-as a temas da atualidade; GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO 

apresenta algumas iniciativas de empreendedorismo, tecnologia e inovação que a 

UERJ vem desenvolvendo, nas últimas décadas, de forma a promover a formação 

dos alunos, em todas as áreas de conhecimento, conforme as demandas de 

mercado. 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 de 

divulgar publicações de diversas regiões do país, a respeito de temas variados 

relacionados à contemporaneidade, contemplando singularidades e semelhanças 

regionais. 
 

E-mail: laboreuerj@yahoo.com.br 
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BREVE PERFIL DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO NÚCLEO DE ATENÇÃO 

AO IDOSO-NAI 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NEIDE GOMES OLIVEIRA MIGUEL 

Estagiário(s):  

Sarah Esther Araujo dos Santos 
 

O trabalho que apresentaremos é resultante das atividades desenvolvidas pelas 

assistentes do Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), que é uma unidade docente-

assistencial do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ), vinculado à 

Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI/UERJ) e a Sub-Reitoria de Extensão 

e Cultura (SR3/UERJ). O Núcleo foi criado em 1990 como Ambulatório de Geriatria 

do Hupe/UERJ, com o objetivo de produzir respostas sociais para enfrentar 

questões referentes ao envelhecimento populacional brasileiro. O mesmo tem como 

proposta assistencial a construção de um modelo de cuidado integral, baseado na 

interdisciplinaridade e está voltado para o atendimento das demandas dos idosos e 

seus familiares. Deste modo, pretendemos traçar um breve perfil dos usuários que 

foram analisados pela estagiária bolsista de EIC. Para tanto, foram considerados 

aspectos como: idade, gênero, escolaridade, região, renda, vínculo trabalhista 

(previdência), situação conjugal, idoso dependente e independente – quando 

dependente que tipo de cuidado este recebe, se é caracterizado como cuidado 

formal ou informal. Consideramos que através dos dados levantados, a equipe do 

Serviço Social pode ter um olhar mais ampliado sobre o perfil dos idosos atendidos 

na unidade e sobre as demandas colocadas pelos mesmos aos assistentes sociais e 

estagiários, os quais têm tido a possibilidade de criar e viabilizar estratégias de: 

promoção da saúde; acompanhamento social e acesso a direitos sociais, na 

perspectiva da compreensão dos determinantes sociais do processo saúde doença. 
 

E-mail: neidegomeso@gmail.com 
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RELATÓRIO DO PROJETO ENFOCO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Comunicação Visual 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NORMA VALERIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUZA 

Estagiário(s):  

Patrícia de Castro Barboza 
 

O ENFOCO é um projeto de comunicação interna para estudantes, professores e 

servidores técnico-administrativos, criado a fim de viabilizar o fluxo e a troca de 

informações/conhecimento no espaço da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Neste 

sentido, por meio da revitalização dos murais, localizados em diversos espaços da 

Faculdade, têm-se buscado a ampliação e potencialização das atividades 

desenvolvidas em todos os setores dessa Unidade Acadêmica, socializando as 

informações e os saberes próprios da Enfermagem e de áreas afins, como também 

matérias de interesse universal. A Unidade dispõe de 19 murais, distribuídos nos 

1º, 6º, 7º e 8º andares do Edificio Paulo de Carvalho, nos quais se encontram 

assuntos relativos aos eventos científicos, às comunicações internas (CI), às 

atividades de ensino-aprendizagem, entre outros, exigindo que estes espaços 

estejam em constante processo de organização e atualização. Ademais, tem-se 

como objetivo tornar os murais atrativos por meio de informações relevantes, de 

fácil entendimento, atuais, compartilhando as informações de maneira criativa e 

ética. Neste sentido, as atividades da bolsista envolvem: digitação, planejamento e 

execução de novos layouts propiciando a aprazível visualização dos murais, 

organização das informações, assessoria na seleção de informações que serão 

expostas nos murais, assim como, busca de avisos relevantes aos vários setores da 

Faculdade, arquivamento dos documentos e conteúdos, nos quais não são mais 

necessários à exposição nos murais, a participação nas reuniões de planejamento e 

avaliação do projeto, elaboração de relatórios e apresentação do projeto em 

eventos científicos. O projeto proporciona a articulação interdisciplinar entre a área 

da saúde e a área da comunicação social. Ademais, contribui para um ambiente 

visual agradável e humanizado, do mesmo modo que mantem as informações 

difundidas nesta unidade acadêmica de maneira atualizada. Desta forma, salienta-

se a relevância da minha participação como bolsista do projeto, com a finalidade de 

realizar as tarefas citadas anteriormente, pois contribui para uma comunicação 

efetiva, assim como ajuda a ampliar os conhecimentos sobre outras áreas que 

fazem interface com a boa prática do enfermeiro – a criatividade e a comunicação. 

Assim, esta prática mostrou-se de importância para a minha vida acadêmica e 

profissional, pois também auxiliou na capacidade de reflexão sobre a dinâmica de 

uma unidade acadêmica. 
 

E-mail: norval_souza@yahoo.com.br 
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O CEDCA NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SINASE NO 

RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do 

Serviço Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VANIA MORALES SIERRA 

Estagiário(s):  

Rodolfo Tavares Borges 
 

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 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. - Atualização do banco de dados 

contendo as produções sobre os direitos das crianças e adolescentes. Organização 

de um número da revista (Syn)theses sobre crianças e adolescentes. 
 

E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
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CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL NA PPC 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VANIA MORALES SIERRA 

Estagiário(s):  

Jonathan Benevenuto de Souza 

Yngrid Lohaine Cardoso da Silva 
 

Nosso projeto consistiu em contribuir no trabalho de aperfeiçoamento da equipe de 

profissionais e estagiários que compõem o Serviço Social da Policlínica Piquet 

Carneiro (PPC). Nosso objetivo foi de incentivar a apropriação da tecnologia, a fim 

de potencializar o processo de trabalho em que estes profissionais estão inseridos. 

Considerando a universidade um espaço privilegiado da produção do conhecimento, 

desenvolver habilidades e competências com o uso e apropriação da TI significa 

possibilitar ao profissional do Serviço Social atualizar-se. Com esta finalidade, 

elaboramos dois cursos e fornecemos apoio pedagógico na execução das novas 

ferramentas de trabalho. O primeiro curso foi realizado em 5 aulas semanais de 

duas horas e meia cada. O curso sobre introdução a análise de dados apresentou os 

seguintes temas: Tecnologia da Informação, direitos sociais e cidadania. Introdução 

ao método quantitativo. O desenvolvimento da metodologia qualitativa denominada 

Análise de Conteúdo. Questionário. Formulário no Google Doc. Sistema R – Pacote 

RQDA. No desenvolvimento deste projeto, participamos de reuniões com as 

coordenadoras da equipe de Serviço Social da PPC e damos o suporte para que os 

assistentes desenvolvam os novos procedimentos no seu trabalho. Como o Serviço 

Social é constituído por um grupo de profissionais contratados, a necessidade de 

capacitação é constante. Foi nos solicitado a oferta de um curso sobre elaboração 

de projetos de intervenção social. Desenvolvemos a proposta e apresentamos na 

reunião para a discussão. A metodologia do Modelo Lógico Causal foi aceita e o 

curso será ministrado em agosto. Na nossa experiência com a equipe observamos 

que o Serviço Social da PPC tem feito uso do formulário eletrônico do formulário 

eletrônico do Google Doc. A equipe também tem se mostrado mais cuidadosa na 

obtenção dos dados. O apoio do Núcleo de Estudos Sobre Gestão e Informação 

(NEGI) tem contribuído no aperfeiçoamento profissional dos novos assistentes 

sociais contratados. O Serviço Social da PPC tem se apropriado da TI, aprofundando 

a dimensão investigativa do exercício profissional, ampliando com isso a 

possibilidade de reflexão sobre o próprio trabalho. Ao se interessar pela apropriação 

da TI, a coordenação tem demonstrado esforço em elevar o desempenho da equipe 

e o padrão de qualidade de seus atendimentos. 
 

E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
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A FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE E A 

RESISTÊNCIA À EBSERH 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA INES SOUZA BRAVO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Anastacia Mariana da Costa Melo 

Joseane Barbosa de Lima 

Juliana Souza Bravo de Menezes 

Livia Prestes Lima Martins 

Nelson Coelho Costa 

Estagiário(s):  

Rhuam Luis da Motta Sampaio 

Voluntário(s):  

Fátima de Souza Mota 

Marcio Soares Sisto 

Patricia Cardoso Barbosa 
 

Este trabalho apresenta a resistência da Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde à aprovação da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), bem 

como os problemas constatados nos Hospitais Universitários (HUs) que já 

implantaram a EBSERH, fatos que têm causado prejuízos aos usuários dos serviços 

de saúde, aos trabalhadores e ao erário. A EBSERH é uma iniciativa privatizante 

criada pelo governo federal para gerir os Hospitais Universitários, assim como os 

Hospitais e Institutos Federais. A justificativa para criação da Empresa apresentada 

pelo Governo Federal seria a necessidade de “regularizar” a situação dos 

funcionários terceirizados em todo o país. Dos 47 HUs vinculados às 33 

Universidades Federais, 23 assinaram contrato com a referida Empresa. A maioria 

desses contratos foram assinados pelos reitores, com explícita rejeição da 

Comunidade Universitária e sob pressão do Governo Federal. Esta proposta abre 

espaço para mercantilização dos serviços de saúde. Defende-se a realização de 

concurso público regido pelo RJU (Regime Jurídico Único) e plano de cargos, 

carreiras e salários, fundamentais para garantia da qualidade dos serviços 

prestados e a alocação de mais recursos financeiros para os HUs. Em síntese, a 

EBSERH significa: transformação da saúde e da educação em mercadoria; 

imposição da lógica de privatização; terceirização de serviço público; fim da 

estabilidade; desrespeito ao posicionamento do Conselho Nacional de Saúde e da 

14ª Conferência Nacional de Saúde; precarização do trabalho; fim do RJU; retirada 

do controle social e dupla porta de entrada no SUS. A Frente tem contribuído para o 

processo de resistência com a realização de debates, manifestações, plebiscitos, 

abaixo-assinados, notas, elaboração de documentos, realização de reunião para 

discussão da ADI n. 4.895 com ministro do STF, entre outras ações. Os projetos 

participantes do Grupo Gestão Democrática na Saúde e Serviço Social da FSS/UERJ 

, registrado no CNPq , tem participado desta luta. Palavras – chave: EBSERH. 

Privatização. Saúde 
 

E-mail: mibravo@uol.com.br 
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ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO NO BRASIL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARY JANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

Estagiário(s):  

Beatriz John Teixeira 

Voluntário(s):  

Thamires Pereira dos Santos 
 

O Acervo Bibliográfico do “Observatório do Trabalho no Brasil” tem como objetivo 

aglutinar material pertinente ao nosso debate, que instrumentalize a análise crítica 

sobre 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. O Observatório apreciará, analisará, bem como 

acompanhará a evolução de um fenômeno ou de um tema, referente ao trabalho no 

tempo e no espaço. Neste sentido necessitamos de um acervo bibliográfico que 

permita aos diferentes segmentos: estudantes, professores da Faculdade de 

Serviço Social/UERJ da Graduação e Pós-Graduação, terem acesso direto às suas 

necessidades acadêmicas. Entendemos que o Observatório pode se constituir em 

um espaço de inserção de estudantes e de profissionais das várias áreas na 

organização e desenvolvimento de pesquisas, contribuindo com a formação de 

pesquisadores, além de constituir como um espaço de interação entre diversos 

cursos de Serviço Social e de universidades, propiciado a articulação de linhas de 

pesquisas e da produção de conhecimento. Tem-se como objetivo geral a criação 

de um centro de produção e análise de dados no âmbito do trabalho propiciando a 

integração de pesquisas e pesquisadores. E como objetivos gerais do EIC a 

formação acadêmico-profissional do estudante, possibilitando seu acesso à 

estrutura organizacional, ao conhecimento teórico-metodológico e à dinâmica 

operativa das atividades das pesquisas e extensão do Observatório. Como 

resultados obtidos até 2015.1 tivemos a catalogação e controle do acervo com 

aproximadamente 449 volumes doados pelos professores membros do programa; 

Estudo do banco de dados do acervo do OTB; Participação em reuniões de estudos, 

administrativas e dos Plenos; Conhecimento dos projetos de pesquisa e de 

extensão do OTB, por meio de estudos e de intercâmbios com seus integrantes; 

Elaboração de ficha de cadastro para controle e realização de empréstimos do 

acervo bibliográfico disponível. 
 

E-mail: mary-teixeira@uol.com.br 
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CATÁLOGO INFORMATIZADO DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM 

SERVIÇO SOCIAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do 

Serviço Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RENATO DOS SANTOS VELOSO 

Estagiário(s):  

Gabriel Arcanjo dos Santos Oliveira 
 

As demandas profissionais, na atualidade, envolvem uma série de desafios, e 

dentre eles encontra-se a questão do acesso aos conteúdos e informações 

produzidas pelo Serviço Social no âmbito da sua produção de conhecimento em 

âmbito nacional. A abordagem deste tema aponta para a importância do uso de 

ferramentas tecnológicas na organização, sistematização e análise do volume de 

dados e informações disponíveis, tornando-se relevante para os diversos processos 

que atravessam a categoria profissional nas suas diversas dimensões. Muitas vezes, 

docentes, alunos e profissionais se veem frente à necessidade de acessar materiais 

acadêmicos, textos, resumos de teses, dissertações, trabalhos de congressos, 

monografias, e encontram, para tal, inúmeras dificuldades, desde a inexistência de 

uma base única que concentre boa parte destas informações e conteúdos, até a 

frágil e incipiente utilização, pela categoria de assistentes sociais, de recursos e 

ferramentas de produção, disseminação e recuperação de dados e informações 

oriundos do campo das chamadas tecnologias da informação e comunicação. Trata-

se de nos aproximarmos, como categoria profissional, do tema e da prática da 

Gestão da Informação, num contexto em que a informação, e seu uso crítico e 

competente, vêm reafirmando a sua centralidade. Esta é uma das preocupações do 

Núcleo de Estudos em Gestão & Informação (NEGI) da Faculdade de Serviço Social 

da UERJ, que vem desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão voltados à 

caracterização do potencial destas tecnologias para as políticas sociais e para o 

Serviço Social. O campo da produção de conhecimentos do Serviço Social dispõe de 

um enorme volume de estudos, trabalhos, análises e reflexões, sob a forma de 

trabalhos, monografias, dissertações e teses. Esta produção encontra-se dispersa 

pelos diversos estados e municípios brasileiros, sem um dispositivo que permita o 

seu armazenamento e consulta a partir de uma base de dados nacionalmente 

unificada. É neste sentido que se propõe a criação de uma base de dados 

informatizada, sob a forma de um sistema de informações, que permita agrupar 

parte desta produção nacional da área de Serviço Social, iniciando pelos trabalhos 

apresentados nos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social 

(ENPESS) e nos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS), facilitando a 

sua recuperação, difusão e consulta, o que tem relevante contribuição para a 

apropriação do conhecimento. 
 

E-mail: rsveloso@gmail.com 
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EMPREENDEDORISMO - UM LEVANTAMENTO TEÓRICO SOBRE A EVOLUÇÃO 

DO CONCEITO NO BRASIL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administraçao de 

Empresas 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BRANCA REGINA CANTISANO DOS S. E SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andre Ribeiro de Oliveira 

Mariza Costa Almeida 

Estagiário(s):  

Isabela Ferreira Longo 

Voluntário(s):  

Beatriz Cunto Salles da Costa 

Lucas Marques Lima 
 

O empreendedorismo é o processo de criação de algo novo e com valor, ao qual é 

necessária a dedicação de tempo e esforço pessoal, a submissão aos riscos 

financeiros, psicológicos e sociais, entretanto, o seu êxito resulta em recompensas 

monetárias e sociais, bem como a satisfação pessoal de independência. A partir dos 

estudos de Richard Cantillon (1680-1734) e Jean-Baptiste Say (1767-1832) 

conforme citado em Baeta e Borges (2006), mostrou-se a importância do 

empreendedorismo, passando pelas considerações de Schumpeter (1883-1950), 

em seu trabalho de 1934, Economic Reconstruction, que liga o empreendedorismo 

diretamente a inovação. Para Shane e Venkataraman (2000), o empreendedorismo 

está diretamente ligado à identificação e à exploração de oportunidades 

econômicas: “... envolve o estudo das fontes de oportunidades; os processos de 

descoberta, exploração, avaliação e exploração de oportunidades; e o conjunto de 

indivíduos que descobre, como avaliar essas oportunidades e explorá-las...”. Nas 

aprendizagens empreendedoras, deve-se fazer com que essas pessoas envolvidas 

em negócios tecnológicos inovadores, (geralmente pesquisadores, professores e 

técnicos, os quais em diversas ocasiões são integrantes de grupos de pesquisa), 

sejam capazes de: 1) entender os conceitos teóricos relativos a negócios 

tecnológicos; 2) conhecer os contextos onde surgem os negócios tecnológicos; 3) 

compreender as atitudes empreendedoras, potencializando aspectos cognitivos, 

emocionais e comportamentais, para adquirir uma postura pró-ativa diante da 

gestão do negócio tecnológico; 4) identificar oportunidades para a concepção 

negócios tecnológicas; 5) utilizar conceitos fundamentais da administração e 

práticas estratégicas para uma sólida gestão sustentável da inovação; 6) distinguir 

práticas de marketing específicas para negócios tecnológicos; 7) planejar, elaborar, 

acompanhar e avaliar negócios tecnológicos (DORNELAS, 2002); 8) buscar formas 

de aquisição de recursos para negócios tecnológicos e 9) apropriar e transferir 

conhecimento e tecnologia para o mercado. O objetivo desse trabalho é elaborar 

um levantamento teórico sobre a evolução do conceito no Brasil, a partir de um 

estudo bibliográfico dos artigos publicados no país de 2000 até 2014, em dois 

eventos de importância realizados no país: o Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção - ENEGEP e o Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Administração – EnAnpad. 
 

E-mail: brancaterra@gmail.com 
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ENTRE OS DESAFIOS E AVANÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 

HEGEMONIA POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  

Gabriel Felipe Oliveira de Mello 
 

O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa Processos Políticos na América 

Latina Contemporânea desenvolvida no PROEALC–UERJ, sob orientação da 

professora doutora Silene Freire. O estudo tem como ponto de partida a chegada ao 

poder de partidos de matriz de esquerda aos governos de diversos países latino-

americanos, a partir da primeira década do século XXI. Partimos do entendimento 

que esses novos governos, guardada as devidas proporções locais, tem reivindicado 

a construção de uma nova hegemonia econômica e política no continente, assim 

como na construção de uma nova cultura política interna. É importante salientar 

que a edificação desses novos processos políticos -tanto interna, quanto 

externamente- é perpassada pela aproximação com novos parceiros econômicos e 

militares. Assim sendo, o presente trabalho objetiva compreender como a busca 

por novos parceiros políticos/econômicos está inserida na lógica de construção 

dessa nova hegemonia política na América Latina, com destaque para as relações 

econômicas com a China; buscando entender também se essas recentes parcerias 

resultam de fato na construção de uma nova hegemonia política ou se acabam 

reproduzindo a mesma lógica de grandes parceiros econômicos de tempos 

anteriores. O método da pesquisa concentra-se na leitura de livros e artigos sobre o 

assunto, bem como na interpretação teórica dos dados coletados (através de 

publicações on line) que são amplamente divulgados por agências de pesquisa 

tanto Latino-Americanas, como brasileiras e europeias, assim como órgãos e 

ministérios nacionais dos países envolvidos e notícias da grande imprensa. 

Pretende-se que o presente trabalho sirva para contribuir com estudos que visam 

um melhor entendimento das relações internacionais Latino-Americanas, assim 

como na proposição de novas políticas públicas na região. 
 

E-mail: silenefreire@gmail.com 
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FORMAÇÃO PRATICA EM POLÍTICAS DE GÊNERO: EXPLORANDO O CAMPO 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do 

Serviço Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Natiely Ferreira Leite 
 

O projeto tem o interesse em ofercer ao aluno de graduação em Serviço Social a 

oportunidade de conhecer a política de gênero e etnia, o debate teórico-

metodologicamente que as envolve e principalmente conhecer o potencial da açao 

profissional no campo dos direitos humanos. Ao longo do período avaliado a 

bolsista participou de um levantamento de dados sobre serviços oferecidos na 

município do Rio de Janeiro na área da violência doméstica com o objetivo de 

confirmar um cadastro de instituições que viabilizassem vagas para campo de 

estágio para alunos de graduação no Serviço Social. Este levantamento está em 

fase de conclusão para apresentação a coordenação de extensão e estágio da 

Faculdade de Serviço Social da UERJ. Há muita dificuldade em garantir fontes de 

informações seguras sobre este tipo de dados. Ocorrem muitas mudanças, quanto 

ao oferecimento destes serviços, de modo que o cadastro pode ser alterado 

rapidamente. No momento, discute-se no projeto critérios de elegibilidade de 

instituições que mostram mais durabilidade no oferecimento dos serviços públicos 

que interessam na proposta. No caso, serviços que atendem mulheres vítimas de 

vilencia doméstica. Houve a participação de uma aluna da Faculdade de Formação 

de Professores da UERJ, do curso de licenciatura plena em matemática que recebeu 

recursos aprovados no edital do Ministério da Educação - PROEXT 2011, que apoia 

ações em extensão. A bolsista apoiou na elaboração de tabelas e quadros, 

pesquisando inicialmente os serviços na internet. 
 

E-mail: daysedipaula@hotmail.com 
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MÍDIA, IDEOLOGIA E DITADURA MILITAR: A HERANÇA ESCANCARADA NO 

TEMPO PRESENTE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  

Elena Vasconcellos Funcia Lemme 
 

O trabalho faz parte da linha de pesquisa “Mídia e Questão Social no Cenário 

Neoliberal” e apresenta um recorte histórico e social: o estudo da atuação midiática 

no período da Ditadura Militar brasileira (1964-1985). O objetivo principal é 

entender a relação entre o ser presente e o ser herança, buscando no campo da 

ideologia, reproduzido na mídia, explicações para os reflexos do pensamento 

autoritário no tempo presente. A análise parte da premissa de que a história é 

construída através de rupturas e permanências, não sendo possível entender o 

presente sem um olhar cuidadoso para o passado. É fundamental destacar, todavia, 

que as transformações não são ou serão estruturais enquanto haja a centralidade 

do capital, restando tão somente, na esfera das mudanças, aspectos que dizem 

respeito à aparência do fenômeno, à superestrutura. Faz-se relevante, ainda, 

indicar que trabalhamos “ideologia” não no sentido vulgar, de posições políticas, 

mas como sendo a exploração das classes no campo da consciência, advinda da 

força do modo de produção do capital. Diante disso, busca-se compreender a 

atuação da mídia como legitimadora dos discursos que defendem os interesses das 

elites e classes dominantes, que acaba por negar direito à memória aos que 

vivenciaram a repressão, perpetuando sua base discursiva e de dominação 

ideológica para muito além de um período histórico. A metodologia utilizada 

consiste em: coleta de dados em acervos de jornais já existentes à época da 

ditadura, e comparação da linguagem e abordagem com dados das mesmas fontes 

sobre o período atual (2014-2015); leitura do relatório da Comissão Nacional da 

Verdade, buscando os elos entre passado e presente e o esclarecimento de 

controvérsias sobre o período ditatorial, geradas pelo discurso político e midiático 

hegemônico; pesquisa teórica, através de levantamento bibliográfico; participação 

semanal nos grupos de estudo do PROEALC, em que são realizadas leituras e 

debates de livros e artigos com temas relacionados à pesquisa, que permitem o 

adensamento teórico e melhor compreensão sobre a mesma. Resultados da 

pesquisa: constatar o papel crucial da mídia na manutenção ideológica do capital, 

que perpassa o processo de ditadura e chega, como herança, ao tempo presente, a 

exemplo da permanência do discurso de ódio, de combate a partidos políticos de 

esquerda e de aclamação a setores conservadores; construção de banco de dados; 

elaboração de relatórios; participação em congressos. 
 

E-mail: silenefreire@gmail.com 
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O EIC TRAZENDO MELHOR ENTENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO 

SOCIAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do 

Serviço Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA MARIA DE VASCONCELOS 

Estagiário(s):  

Allyne Lopes Simoes Ventura da Silva 

Voluntário(s):  

Délis Ferreira Pinto 
 

Participamos do NEEPSS-FSS/UERJ-CNPq/FAPERJ que estuda a prática na saúde e 

as atividades dos assistentes sociais em diferentes áreas de atuação. Como bolsista 

em uma das pesquisas, organizo a biblioteca e opero o empréstimo aos integrantes 

do Núcleo e pessoas externas; organizo os recursos materiais (compra/reposição) e 

serviços de informática e outros serviços técnicos necessários ao funcionamento do 

Núcleo; dou suporte técnico e administrativo à coleta, sistematização e análise 

crítica do material empírico: entrevistas com assistentes sociais, gravação de 

reuniões com usuários e observação de campo. Além das atividades 

administrativas, participo de outras atividades, a saber: da reconstrução empírica 

do objeto e análise, facilitando a entrada dos bolsistas em campo e realizando 

entrevistas, gravações e observação; grupo de estudos semanal do NEEPSS, 

quando a equipe se reúne para roda de estudo, debates e reflexões, a partir da 

leitura de artigos, textos e livros, buscando a qualificação dos pesquisadores e do 

próprio processo de investigação; de eventos científicos que são gravados e 

transcritos, objetivando democratizar os resultados da pesquisa e subsidiar a 

análise dos dados; da elaboração do Informe Saúde, que é um boletim mensal, 

preparado pela equipe do NEEPSS, através do qual divulgamos, além dos dados 

produzidos no Núcleo, informações sobre assuntos relacionados ao serviço social e 

afins. Exercitamos ainda a produção de artigos/textos, ao participarmos da 

sistematização e análise do material e redação de artigos para livros, eventos 

científicos e participação da coordenadora como conferencista. A participação no 

NEEPSS tem, assim, possibilitado tanto o contato com o cotidiano profissional, 

como com um processo de investigação o que tem ampliado e fortalecido minha 

formação acadêmica, tendo em vista que o assistente social no cotidiano 

profissional necessita realizar estudos e pesquisas sobre a realidade, a fim de 

qualificar o exercício profissional. Para exemplificar, vamos apresentar no evento, 

também, uma mostra da investigação à qual estamos participando ativamente. 
 

E-mail: ana@vasconcelos.blog.br 
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O ESTAGIO INTERNO COMPLEMENTAR COMO FACILITADOR ÀS 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBULATÓRIO DE 

ANTIOCOAGULAÇÃO/TAP (PPC/UERJ). 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LIVIA FIGUEIREDO PEQUENO 

Estagiário(s):  

Letícia Figueiredo Garcia 
 

O Projeto “Educação em saúde e acompanhamento social no Grupo TAP: uma 

proposta de intervenção profissional no ambulatório de Cardiologia da Policlínica 

Piquet Carneiro/UERJ” tem como objetivo desenvolver ações socioeducativas com 

os usuários do ambulatório de Antiocoagulação/TAP, contribuindo para a promoção 

e prevenção da saúde e seus agravos, além de realizar acompanhamento social dos 

mesmos. Sendo assim, tomando como referência o Projeto de Reforma Sanitária, 

visa orientar os usuários e socializar informações sobre o acesso e garantia de 

direitos sociais para o fortalecimento e ampliação do exercício da cidadania, 

fomentando a participação dos mesmos no controle social das políticas públicas. 

Além disso, o projeto promove a inserção do bolsista nas ações de intervenção 

profissional realizadas pelo Serviço Social com os usuários do ambulatório da 

Cardiologia e suas famílias, desenvolvendo ações de ensino que oportunizam a 

vivência do cotidiano profissional. No primeiro semestre de 2015, foram realizadas 

reuniões com o grupo TAP(totalizando 16 reuniões), onde foram abordados diversos 

temas de acordo com as demandas dos usuários, tais como: movimentos sociais, 

violência, família, prevenção contra o câncer de mama, próstata e útero, trabalho e 

direitos trabalhistas. Neste mesmo período foram feitos, aproximadamente, 231 

acompanhamentos sociais junto aos usuários do grupo, o que permitiu a 

identificação de demandas (implícitas e explícitas), resultando em orientações e 

encaminhamentos de acordo com as necessidades e interesses da população 

usuária do serviço de saúde. Dentre tais demandas, temos: acesso a medicamentos 

e transporte gratuitos, orientações sobre a rede básica de saúde, etc. Realizamos 

ações socioeducativas em grupos de sala de espera no ambulatório de Cardiologia, 

totalizando 15 reuniões, que apresentaram as Atribuições do Serviço Social e o 

acesso ao Transporte gratuito (RioCard/Vale social) como temáticas centrais. Para 

facilitar o conhecimento sobre o acesso do direito à saúde e aos demais direitos 

sociais, foram elaborados materiais educativos como folders, murais e cartilhas 

para serem distribuidos entre usuários e profissionais de saúde. Com relação às 

ações de ensino, foram feitas supervisões mensais com discussões de diários de 

campo elaborados pelas estagiárias e/ou bolsistas como instrumento de registro 

das ações de estágio, assim como, leitura de produções bibliográficas, 

planejamento das atividades a serem realizadas, entre outras. 
 

E-mail: pequenus@yahoo.com.br 
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PRISÃO, RACISMO E PODER: QUANDO A RETÓRICA DE GUERRA MASCARA 

O LUCRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  

Maryanna de Souza de Moraes 
 

Decorrente do projeto "Cultura política e questão social - uma análise do Estado 

brasileiro no século XX e XXI", uma das linhas de pesquisa do Programa de Estudos 

da América Latina e Caribe (PROEALC), o presente trabalho tem por escopo refletir 

acerca da criminalização enquanto estratégia de contenção social. A partir de 

pesquisas teóricas, da análise de indicadores sociais e do acompanhamento diário 

da grande imprensa, inferimos os alicerces históricos da atual demanda por ordem, 

bem como o papel da mídia em esculpir o assujeitamento coletivo que legitima o 

discurso autoritário e a violência institucional. Embora o autoritarismo seja um 

traço marcante de nossa cultura política, hoje assistimos a uma escalada sem 

precedentes do punitivismo no Brasil. Discute-se um tema tão sério como o da 

redução da maioridade penal com absoluta inconsistência técnica. Objetivamos 

aprofundar este debate e delimitar seus nexos com as relações de poder sob o 

recorte histórico do Estado brasileiro. Não obstante o fenômeno prisional ser 

abrangente, no Brasil é agravado pela ausência do estado de bem-estar social em 

nossa história. Não é por acaso que o encarceramento em massa caminha lado a 

lado com a precarização do trabalho, tampouco coincidência que o "tipo ideal" de 

criminoso tenha cor e endereço. Os mecanismos psico-sociais de autoproteção 

escondem uma estratégia de limpeza étnico-racial. Por trás da retórica de guerra 

legitimante do extermínio da juventude negra, existe a função econômica da prisão. 

Resultados: construção e atualização de banco de dados sobre cultura punitivista e 

seletividade no Brasil, além da elaboração de relatórios e artigos sobre o tema. 
 

E-mail: silenefreire@gmail.com 
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PROCESSOS POLÍTICOS NA AMÉRICA DO SUL PARA A INTEGRAÇÃO 

REGIONAL –ARGENTINA, URUGUAI E BRASIL: COMO ESTÃO OS “CANAIS 

DEMOCRÁTICOS” COM O AVANÇO NEOLIBERAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  

Pedro Barros Tavares Peixoto 
 

O projeto “Mercosul: Um Projeto de Integração Econômica, Política, Social e 

Cultural” corresponde a uma das linhas de pesquisa do Programa de Estudos da 

América Latina e Caribe (PROEALC) que aspira aprofundar e ampliar o debate a 

respeito do processo de integração regional na América do Sul em todas as esferas 

a partir de uma perspectiva que aponte para a tentativa de construir espaços de 

discursividades da realidade regional frente à política neoliberal. A partir dessa 

linha, o presente trabalho busca, através do acompanhamento dos processos e 

acordos políticos na América do Sul, traçar um vínculo entre os acontecimentos 

políticos e diplomáticos nos países com heranças históricas de governos autoritários 

e o projeto de integração regional e local. Isto é, partindo-se da complexidade 

nacional de cada país, buscam-se similitudes no tecido político e/ou cultural que os 

associem ou não para chegar a uma realidade continental convergente ou diluída. A 

política posta no Uruguai por Mujica, o período pré-eleitoral na Argentina, a 

ascensão de uma “direita opositora” e das mudanças governamentais do PT, o 

surgimento de novos “influenciadores” político-econômicos na América Latina e 

suas consequências para o projeto de integração regional; todos esses e outros 

fatosserão a base para as hipóteses aqui inferidas. Metodologia: essa pesquisa é 

elaborada a partir da coleta de dados mensais, correspondente a essa linha de 

pesquisa, e das discussões feitas durante os Grupos de Estudos do PROEALC 

(GEPs), além de uma bibliografia complementar. Resultados: apresentação do 

trabalho na UERJ sem Muros e publicações periódicas na página virtual do 

PROEALC. 
 

E-mail: silenefreire@gmail.com 
  



460 

  

 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE TERCEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direito Privado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE DIREITO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDERSON SCHREIBER 

Estagiário(s):  

Ihala Nunes Galon 

Rafaele Cristine Medeiros Soares 
 

O estágio desenvolvido tem como escopo o estudo da Responsabilidade Civil 

brasileira. Por tratar-se de um campo com baixa intervenção legislativa e elevado 

número de conflitos, partiu-se de uma pesquisa descritiva, com análise de fontes 

doutrinárias e jurisprudenciais, que permitiram a identificação dos pontos mais 

tormentosos em relação à disciplina normativa. Nesse sentido, destaca-se a 

responsabilidade contratual de terceiro, setor passível de inúmeros 

questionamentos e incertezas, os quais buscou-se pacificar ao longo da pesquisa. 

Como um dos princípios fundamentais da teoria geral dos contratos, a relatividade 

impõe que os efeitos do contrato restrinjam-se as partes que o realizaram. 

Entretanto, foi temperada por outros valores do ordenamento, deixando de ser 

absoluta. Assim, a boa-fé objetiva cria deveres anexos, como de lealdade e 

cooperação e ainda impede a atuação que extrapole a posição jurídica do indivíduo. 

Paralelamente, a função social do contrato estabelece efeitos contratuais que 

ultrapassam a avença negocial. Já a oponibilidade do contrato perante terceiros 

consiste num dever genérico negativo, ou seja, o terceiro deve abster-se de 

praticar atos prejudiciais à satisfação de crédito alheio. Ao se desrespeitar esse 

dever geral de abstenção, comete-se ato ilícito, fato gerador de responsabilidade 

civil. A título exemplificativo, quando um terceiro celebra contrato, juntamente com 

o devedor, que inviabiliza a execução de outro contrato, sobre o qual já possui 

conhecimento. Tem-se que esse indivíduo pratica abuso de direito da liberdade de 

contratar, sendo cabível a sua responsabilização. O Código Civil de 2002 adotou 

como cláusula geral a responsabilidade civil subjetiva, fundada no ato ilícito, que 

possui como requisitos: culpa, dano (lesão ao bem jurídico) e nexo causal. O 

terceiro, responsável pelo dano, deve repará-lo, e responde juntamente com o 

devedor, tendo em vista a unidade do ato ilícito. Com efeito, não pode o terceiro, 

sob o argumento da relatividade dos contratos, dizer que aquele contrato, do qual 

não foi parte, não gera efeitos sobre si, quando tinha, na verdade, total 

conhecimento da avença e devia abster-se de praticar atos que impedissem seu 

correto adimplemento. Portanto, entende-se que é preciso libertar a 

Responsabilidade Civil do caráter estritamente contratual, tornando-a apta a incidir, 

inclusive, sobre terceiros que atuem com abuso da liberdade de contratar. 
 

E-mail: schreiber@sdls.com.br 
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REVISTA [SYN]THESIS - CADERNOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e 

Editoração 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DALTHAN MEDEIROS SIMAS 

Estagiário(s):  

Karina Seferian Ventura 

Voluntário(s):  

Andressa dos Santos Pereira 

Rebeca Motta Ferreira 
 

O projeto original, visando editar a Revista [Syn]thesis, é uma iniciativa do Centro 

de Ciências Sociais (CCS), que teve início em 1996. Por diversos motivos a 

publicação foi interrompida em 2002, tendo sido reiniciada em 2012, por meio do 

projeto atual. A proposta central deste projeto é a retomada da publicação em 

forma impressa e sua consolidação, inclusive em versão eletrônica disponibilizada 

no portal de revista online da UERJ. O objetivo do projeto é prover meios para 

difundir a produção acadêmica de docentes, discentes e técnicos das unidades do 

CCS, bem como de outros pesquisadores da comunidade externa, cujos trabalhos 

atendam aos padrões estabelecidos pelo Conselho Editorial da revista. Justifica-se o 

projeto com base na demanda, cada vez maior, por meios de divulgação dos 

trabalhos de pesquisas realizadas por pesquisadores no âmbito das Ciências 

Sociais. A versão eletrônica da revista dá maior visibilidade aos trabalhos 

publicados com relação aos pesquisadores da área das Ciências Sociais que não 

tenham acesso à versão impressa, cuja tiragem está limitada a 500 exemplares. O 

objetivo geral desdobra-se em objetivos específicos visando a: dotar a UERJ de um 

instrumento adicional em suas atividades extensionistas; difundir, socializar e 

democratizar o conhecimento junto a comunidade externa; ampliar os 

conhecimentos de áreas específicas no contexto das Ciências Sociais; criar um 

espaço de reflexão e discussão acerca da realidade brasileira e da conjuntura 

internacional; prover referência bibliográfica adicional para os cursos de graduação 

e pós-graduação na área. A execução do projeto se faz por meio da publicação 

semestral da revista. Em linhas gerais o processo pode ser resumido nas seguintes 

etapas: emissão de chamada de trabalhos; recebimento e análise de trabalhos 

submetidos; alocação de pareceristas; recebimento de pareceres e contatos com 

autores para possíveis correções; revisão; diagramação final; e publicação. Cada 

número deverá conter, em média, dez artigos com pareceres favoráveis à 

publicação e que atendam às normas propostas pelo Conselho Editorial. Os 

indicadores a serem utilizados na avaliação são: número de artigos submetidos 

para publicação, número de artigos rejeitados e a relação (número de artigos 

rejeitados)/(número de artigos aceitos),e medidas de qualidade objetivando a 

indexação da revista para cada uma das áreas contribuintes. 
 

E-mail: dalthan@uol.com.br 
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SAÚDE MENTAL E CIDADANIA: A PRODUÇÃO DO CUIDADO NA GARANTIA 

DOS DIREITOS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCO JOSE DE OLIVEIRA DUARTE 

Estagiário(s):  

Desiree dos Santos Carvalho 

Rafaela de Assis Moura 

Voluntário(s):  

Ana Gabriela Ribeiro da Silva 

Maria Carolina Abreu Peixoto Paes 

Natália de Assis Nunes Fernandes 
 

O desafio que se coloca, hoje, aos profissionais da saúde mental inserids na rede 

pública de atenção psicossocial no território é o de repensar e avaliar suas 

referências teórico-metodológicas com as estratégias técnico-interventivas no 

âmbito das práticas de produção do cuidado em saúde mental que moldam os 

novos equipamentos assistenciais do campo, os Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS. Considerando a lacuna existente de produção e sistematização das práticas 

no cotidiano do cuidado na rede de atenção psicossocial com esse propósito e a 

visibilidade de novas práticas de cuidado em rede no território, na atenção 

comunitária, é que emerge o NEPS na sua articulação com o CAPS/UERJ e sua rede 

de cuidado no território da AP2.2, em parceria com outras dispositivos de saúde e 

sociais, formatando as ações de matriciamento psicossocial e intersetoriais que 

promovem a equidade e a integralidade do cuidado aos usuários dos serviços de 

saúde mental, garantindo direitos humanos. Assim o NEPS produz formação pelo 

trabalho na saúde, quando de questões teórico-práticas e técnico-interventivas, 

quando se insere no cotidiano do CAPS/UERJ, através dos seus estagiários-bolsistas 

de EIC, na articulação interprofissional interna nesse dispositivo e externa, a partir 

do PET-Saúde-Redes-RAPS da UERJ (Programa do Ministério da Saúde)no trabalho 

de matriciamento psicossocial junto as equipes da Estratégia de Saúde da Família 

(eSF)na AP2.2. Neste sentido, os bolsistas desenvolvem suas atividades 

supervisionadas no CAPS UERJ, em particular e os não-bolsistas no CAPSad Mané 

Garrincha, CAPS Herbert de Souza e CAPS Maria do Socorro, através das oficinas 

terapêuticas e de geração de trabalho e renda, atendimentos individuais, reuniões 

de equipe, visitas domiciliares e técnico-institucionais, grupo de família, bem como 

no matriciamento psicossocial às equipes das eSF, nos equipamentos sócio-

assistenciais e intersetoriais do território. A formação para o trabalho em saúde 

implica eleger temas investigativos do processo de interferência junto aos usuários, 

na perspectiva da garantia de direitos de cidadania, seja na produção do cuidado 

singular, de forma individual ou coletiva, interna e externa no dispositivo, seja na 

ampliação do conceito de loucura e suas circularidades e potencialidades na cidade 

e no território, onde a vida pulsa e acontece. Assim, a partir da indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão e da integração ensino-serviço-comunidade constrói-se 

uma formação crítica. 
 

E-mail: majodu@gmail.com 
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V SEMINÁRIO DA FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA INES SOUZA BRAVO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Anastacia Mariana da Costa Melo 

Joseane Barbosa de Lima 

Juliana Souza Bravo de Menezes 

Lívia Prestes Lima Martins 

Nelson Coelho Costa 

Estagiário(s):  

Catarina Helena de Farias Rezende 

Mariana da Costa Silva 
 

Este trabalho apresenta a participação do Projeto Políticas Públicas de Saúde na 

organização do V Seminário Nacional da Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde, com tema “Saúde, crise do capital e lutas sociais na América Latina”. A 

Frente Nacional contra a Privatização da Saúde é composta por diversas entidades, 

movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, sindicatos, partidos 

políticos e projetos universitários. Tem por objetivo defender os pressupostos da 

Reforma Sanitária, formulada nos anos 1980 e o SUS público, estatal, gratuito e 

universal, mas, principalmente, lutar contra a privatização da saúde. O Seminário 

Nacional é o evento onde, anualmente, os Fóruns de Saúde e demais entidades que 

compõem a Frente se juntam para trocar experiências, ideias, aprofundar o debate 

referente à defesa da saúde pública estatal, além de construir uma agenda para o 

próximo ano, que servirá de referência para as lutas da Frente Nacional e seus 

Fóruns de Saúde. A abertura dos trabalhos do Seminário aconteceu por meio de um 

pré-seminário ocorrido na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – 

FIOCRUZ. Contou com duas mesas redondas intituladas, respectivamente, “Saúde 

frente à crise do capital” e “Lutas e resistências à mercantilização da saúde”. O 

Seminário, propriamente dito, ocorreu na UERJ, com a presença de 450 pessoas de 

todo o país. Destaca-se, ainda, a presença de palestrantes internacionais, vindos de 

Portugal, Cuba, Equador e Venezuela. Esta interação entre diferentes países 

possibilitou a troca de experiências de lutas e resistências dos movimentos sociais 

na América Latina e na Europa, apontando a importância deste processo na 

construção de uma agenda unificada para luta pelo direito à saúde. Palavras – 

chave: Seminário. Frente Nacional Contra Privatização. Saúde 
 

E-mail: mibravo@uol.com.br 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DAS TEORIAS DE ADMINISTRAÇÃO PARA A 

COMPREENSÃO DO TURISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LEANDRO SOUZA MOURA 

Estagiário(s):  

Karen de Oliveira Rodrigues 

Voluntário(s):  

Ruan Jasku Bastos Veras 
 

O projeto é planejado para fazer a ponte de ligação entre o estudo da 

administração e as atividades e teorias dentro do campo do turismo. Dentro de 

sala, é construído o conhecimento sobre teorias já testadas, suas aplicações no 

mundo moderno, suas potencialidades e suas fraquezas, estas então são utilizadas 

como base para aplicar a teoria na prática. Como um bom exemplo, podemos citar 

o paralelo feito entre o turismo de massa com as primeiras teorias de 

administração, onde é possível notar as grandes mudanças ocorridas na vida do 

trabalhador após a Revolução Industrial e suas implicações no turismo. De acordo 

com Ruschmann (1997) o turismo está presente desde as antigas civilizações, 

porém a partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, ele evolui devido ao 

aumento da produtividade empresarial e ao aumento do poder de compra. Então, 

aproximadamente no ano de 1949, o turismo ressurge com as características do 

“turismo de massa”, onde as atividades turísticas começam a se organizar de 

formas variadas em diversos países, logo desenvolveram-se os meios de 

transporte, os equipamentos de hospedagem, as agencias de turismo, a 

infraestrutura de base, entre outros. A atividade turística é bastante complexa e 

agrega vários setores econômicos, logo é necessário um estudo aprofundado e 

detalhado para que se possa entender e utilizar da melhor maneira possível. Desse 

modo, o estudo das teorias de administração, bem como as reflexões e críticas com 

relação a tais teorias, contribuem para a construção de um arcabouço teórico maior 

para os estudantes de turismo que, assim, aprimoram sua capacidade de análise e 

de proposição de soluções para os desafios que a profissão lhe apresenta, 

especialmente na condição de gestores de projetos, de estabelecimentos ou de 

pessoas associados ao turismo. A administração, suas teorias e experiências 

práticas podem ser utilizadas também para compreender a história do turismo, sua 

evolução e o planejamento do seu desenvolvimento. 
 

E-mail: lemoura05@yahoo.com.br 
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA DA DISCIPLINA OFICINA CULTURAL NA 

FORMAÇÃO DISCENTE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  

Caroline Moreira Cabral 
 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no projeto 

de monitoria realizado na disciplina, “Oficina Cultural”, da grade curricular 

obrigatória da Faculdade de Serviço Social da UERJ, que possui carga horária de 

60hs. O objetivo central da disciplina é discutir a compreensão e os sentidos da 

cultura, aproximando o aluno das discussões acerca dos variados conceitos 

oriundos de diferentes concepções de mundo no que se refere à cultura, de modo a 

contribuir para que o estudante realize elaborações críticas sobre os processos 

sociais vivenciados pelo mesmo na sua formação profissional e no cotidiano de suas 

relações. Para atender as exigências das atividades de monitoria foram realizados: 

1) acompanhamento e discussão do programa da disciplina; 2) reuniões com os 

alunos que solicitaram atenção individualizada sobre os temas debatidos em aula; 

3) fichamentos de textos e artigos e 4) participação do monitor em grupo de estudo 

sobre temáticas afins à ementa da disciplina. É importante destacar que na 

abordagem do projeto pedagógico da disciplina, a monitoria é entendida como um 

elemento importante de apoio no ensino de graduação, fortalecendo uma 

metodologia didática que prioriza a inter-relação entre teoria e prática e auxiliando 

na articulação entre ensino, pesquisa e extensão que caracterizam uma 

universidade. Por isso, destacamos a importância de se investir na participação do 

corpo discente em atividades de monitoria, uma vez que estas ampliam a formação 

recebida em sala de aula, proporcionando referenciais críticos para análise da 

realidade social. 
 

E-mail: silenefreire@gmail.com 
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FORMAÇÃO EM POLÍTICAS DE GÊNERO E ETNIA NA GRADUAÇÃO DA UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Lana Carrijo de Felipe Rodrigues 

Voluntário(s):  

Marina Silveira de Oliveira 
 

A disciplina tem como objetivo oferecer formação em políticas de gênero e etnia na 

graduação da UERJ . É uma experiência bem sucedida oferecida há quinze anos na 

Faculdade de Serviço Social da UERJ. É uma disciplina eletiva universal, com 

inserção de alunos de diferentes cursos da UERJ ao longo deste período. Sempre 

apresenta demanda excedente, a partir de critérios que a Faculdade de Serviço 

Social estabelece, limitando a 40 vagas, no máximo a composição de turmas na 

unidade de ensino. Há muita procura por cursos externos, isto é, há demanda 

permanente de alunos de graduação que não são do curso de Serviço Social. Tem 

sido observado que muitos deles ficam na demanda excedente.. O fato mostra que 

há interesse crescente de alunos de graduação de diferentes áreas disciplinares 

nestas novas políticas sociais , o que confirma a importância da disciplina e que o 

programa apresentado segue na direção certa quando busca assegurar uma 

perspectiva interdisciplinar e no campo dos direitos humanos. A proposta da 

formação se baseia em um recorte sociológico e antropológico das temáticas, 

recuperando historicamente uma produção teórica que possibilita introduzir os 

alunos conceitualmente em campos de conhecimento, ainda, infelizmente, 

desconhecidos pela maioria dos alunos. O desafio maior neste caso é oferecer de 

forma equânime estas noções introdutórias para alunos de cursos universitários de 

natureza diferenciada com metodologias de estudo muito díspares. A troca entre 

estes alunos têm sido muito interessante e as avaliações realizadas ao longo do 

periodo com os alunos, de forma anônima tem estimulado permanecer com a 

proposta e amplia-la. 
 

E-mail: daysedipaula@hotmail.com 
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MONITORIA EM HISTÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL: UM PROJETO EM 

CONSTRUÇÃO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do 

Serviço Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JULIANA FIUZA CISLAGHI 

Estagiário(s):  

Maíra Carvalho da Silva 
 

A disciplina "História do Serviço Social" é ministrada para o primeiro período do 

curso de graduação em Serviço Social. A disciplina apresenta a institucionalização 

do Serviço Social como profissão no Brasil e seu desenvolvimento histórico 

associado a conjuntura de cada período e a relação do Serviço Social brasileiro com 

a Igreja Católica, com o Serviço Social norte americano e latino americano por meio 

de sua participação na Reconceituação na década de 60. Seu objetivo é discutir as 

correntes do Serviço Social tendo a História como o solo onde as mudanças 

objetivas da sociedade brasileira, mediadas pela correlação de forças entre as 

classes em disputa, determinam os conteúdos teórico-metodológicos, ético-políticos 

e técnico-operativos da profissão até os dias de hoje. O objetivo da monitoria nessa 

disciplina é apoiar os estudantes que, récem-ingressos na universidade, 

apresentam dificuldades com a linguagem acadêmica, com a construção de 

métodos de estudo e aprendizagem e com conteúdos que deveriam dominar desde 

o ensino médio. A dinâmica do trabalho é, portanto, o convívio entre estudantes e 

monitora por meio da construção espaços de estudos extra-classe para solução de 

dúvidas, apoio na realização de estudos dirigidos, entre outros. O impacto da 

monitoria tanto na aprendizagem dos estudantes como na formação acadêmica da 

monitora foram medidos por meio de questionários de avaliação e auto avaliação 

elaborados conjuntamente entre a monitora e a supervisora que permitiu aos 

estudantes propor novas ou diferentes atividades para a monitoria no próximo 

período. Pretendemos ampliar o tempo de estudos e dedicação dos estudantes à 

disciplina procurando assim superar dificuldades que estão para além dos 

conteúdos formais possibilitando reduzir a reprovação e permitir avanços que 

tornem mais sólida a trajetória acadêmica dos estudantes desde o início da 

graduação. 
 

E-mail: fiuzajuliana@yahoo.com.br 
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TURISMO NA ECONOMIA: UMA VIAGEM PELAS TEORIAS E IDEOLOGIAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Economia / Teoria Econômica 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LEANDRO SOUZA MOURA 

Estagiário(s):  

Marco Antonio Fonseca da Costa 
 

O ensino de economia para estudantes de turismo sempre enfrenta um desafio: 

como mostrar aos graduandos a importância do estudo da hospitalidade, das 

teorias econômicas e ideologias que influenciam o mercado e a nossa sociedade, 

sem perder a ternura e o bom humor? Há muitos trabalhos publicados de economia 

para principiantes, mas poucos que conseguem chegar ao espaço acadêmico. A 

proposta deste projeto é a de produzir material para ser utilizado em sala de aula, 

com apoio de outros recursos didáticos tais como recursos audiovisuais, 

teatralização e artigos publicados em jornais e revistas que, posteriormente, serão 

tratados de modo mais acadêmico para que se transformem em um livro a ser 

utilizado na disciplina de Economia e Turismo, do curso de turismo da UERJ, em 

Teresópolis. A proposta é a de proporcionar ao estudante de turismo, dentro do 

campo de uma ciência social aplicada, o conhecimento dos jargões da economia de 

forma lúdica, criativa, como uma viagem pela história. O câmbio, a flutuação das 

moedas, inflação, os contratos etc. Tudo no universo da gestão e planejamento de 

turismo e hospitalidade pode ser parte dessa nova abordagem, uma economia não 

só para principiantes, mas para quem quer e precisa entender melhor o mundo que 

vivemos, desvendando o mundo das finanças, dos mercados e das relações 

internacionais. Além disso, a proposta é buscar o entendimento das noções iniciais 

de micro e macroeconomia, bem como suas implicações para o cotidiano das 

pessoas, do turismo e do país, e desmistificar tópicos tratados como complexos 

pelo ensino da economia como as teorias de crítica ao capitalismo e entendimento 

dos fenômenos que podem levar ao crescimento ou à recessão. 
 

E-mail: lemoura05@yahoo.com.br 
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A CONTRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA PARA A PROMOÇÃO 

DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Aline Cristina Martins da Silva 
 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender de que forma as práticas 

educativas realizadas pelos estagiários do projeto Educação em Saúde em Doenças 

Crônicas: Desvendando o processo saúde doença, no âmbito da unidade de saúde 

coletiva Policlínica Piquet Carneiro contribui para a Promoção da Saúde. É 

necessário compreender primeiramente que a Promoção da Saúde é um eixo do 

modelo de tratamento que completa o tripé conjunto com a prevenção e 

recuperação da saúde, garantido pela Constituição Federal de 1988. Assim 

compreendemos está como um processo de capacitação dos usuários e da 

comunidade para atuar como sujeito do seu processo de saúde/doença, bem como 

no controle das políticas de saúde através de uma maior participação social. Como 

metodologia foi utilizada primeiramente leitura bibliográfica sobre as categorias 

centrais da pesquisa, utilizando-se de fontes secundárias, a fim de uma maior 

apropriação do conteúdo fundamentando a analise posterior. No segundo momento 

serão utilizadas fontes primárias como documentos produzidos pelo projeto em sua 

intervenção com os usuários, contatos posteriores a fim de abordar o destino da 

informação discutida nas atividades e entrevistas com médicos que atendem esses 

usuários após as atividades educativas, com o objetivo de distinguir diferenças 

notadas nas consultas após a apropriação e reflexão dos temas abordados nas 

atividades. Esta pesquisa ainda esta em andamento, porém como resultado prévio 

conclui que as práticas educativas instrumentalizam os usuários e fomenta 

discussões importantes para estes refletirem sobre seu processo saúde/doença e a 

importância da participação social para a melhoria do acesso aos serviços de saúde, 

na medida em que o acesso a informação traz a reflexão sobre as representações 

sociais dos sujeitos, e estas representações dificultam que os usuários acessem 

serviços e se previnam de doenças. Está é uma pesquisa individual, realizada 

através do Programa de Educação Tutorial no campo de estágio Policlínica Piquet 

Carneiro, onde a minha participação orientada pela Tutora do programa e pela 

Supervisora de campo, compreende um grande enriquecimento intelectual, 

aprimora técnicas de pesquisa, sistematização e intervenção através da 

participação direta nas atividades que compõe essa pesquisa, e articula teoria e 

prática, através de uma analise profunda à luz teórica metodológica do Serviço 

Social sobre a prática profissional. 
 

E-mail: monicatalencar@hotmail.com 
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AS DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA 

TRAVESTIS E TRANSEXUAIS E OS IMPACTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS 

NOS SEUS COTIDIANOS DE VIDA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Carolina Gonçalves Santos de Brito 
 

O presente projeto de pesquisa tem por objetivo analisar as dificuldades de 

inserção vivenciadas pelas pessoas transexuais e travestis para se inserirem no 

mercado de trabalho, e como essa situação se expressa tanto objetiva quanto 

subjetivamente nos cotidianos desses sujeitos. A escolha do objeto de pesquisa 

surgiu a partir da minha inserção em março de 2014 no estágio supervisionado em 

Serviço Social no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). O HUPE se constitui 

como o Hospital- Escola da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e atua 

na prestação de serviços de saúde, sobretudo de alta complexidade. A inserção no 

estágio se estabelece no campo da Saúde do Adulto, ligado à área da Urologia da 

UPI (Unidade de Pacientes Internados), mais especificamente no Processo 

Transexualizador. Sendo assim, a pesquisa pretende refletir sobre a dificuldade de 

inserção de pessoas transexuais e travestis no mercado de trabalho e como essa 

situação se expressa em seus cotidianos tanto objetiva quanto subjetivamente. 

Para sua viabilização, estão sendo realizadas análises documentais e bibliográficas 

relacionadas com a temática do gênero e diversidade sexual, assim como, aquelas 

que tratam sobre a categoria trabalho no seio do modo capitalista de produção e a 

configuração do mercado de trabalho no Brasil. Além disso, serão realizadas 

análises dos registros de atendimento dos/as usuários/as e a sistematização dos 

estudos sociais. É possível compreender que o trabalho é uma categoria central 

para o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais e para a 

constituição do homem enquanto ser social, pois, ele organiza tanto a esfera da 

produção, quanto da reprodução social e da formação das subjetividades. 

Apreende-se também, que devido à condição da força de trabalho ter se tornado 

uma mercadoria no modo capitalista de produção, e que sua venda é imprescindível 

para a reprodução social, a negação deste espaço de troca de força de trabalho por 

um salário, incide diretamente nas condições objetivas e subjetivas de existência 

digna da vida humana. Entretanto, ao analisar tal conjuntura é preciso considerar a 

protagonização dos/as transexuais e das travestis, que apesar de todas as 

determinações objetivas impostas por esta sociedade desigual e excludente tem se 

organizado e lutado politicamente para uma maior visibilidade e para a asseguração 

de seus direitos de cidadãos. 
 

E-mail: monicatalencar@hotmail.com 
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AS PARTICULARIDADES DO TRABALHO PROFISSIONAL DO(A) ASSISTENTE 

SOCIAL NA POLITICA DE HABITAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS: DOS 

DESAFIOS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AOS LIMITES 

DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do 

Serviço Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Juliana Conceição de Santana 
 

O presente projeto busca analisar o Trabalho do(a) Assistente Social na Política 

habitacional do Município de Duque de Caxias. Tendo principal Programa de 

habitação Social o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) pretendo desenvolver 

a temática partindo da inserção profissional dentro da Subsecretaria Municipal de 

Duque de Caxias. O objetivo deste trabalho e analisar como se desdobra o trabalho 

profissional dentro de um programa de habitação social voltado para uma 

população de baixa renda e com inúmeras questões que muitas vezes não podem 

ser enquadras nos critérios de seleção. Pretendo aqui, buscar a partir de minha 

experiência de estágio, compreender os limites e possibilidades profissionais dentro 

de um município com características coronelistas. A partir da minha inserção 

enquanto bolsista do Programa de Educação Tutorial tenho como atribuição 

desenvolver minha pesquisa individual, que se volta para este tema, com 

experiências empíricas no campo de estagio, que se voltam a observar 

particularidades do trabalho profissional, de sua atuação, gestão e implementação 

dentro do Município de Duque de Caxias- Rj. Este projeto encontra-se em fase 

inicial e tem como objeto geral o trabalho do assistente social, mas especificamente 

com interesse em observar o trabalho profissional e como ele se dá no atendimento 

a pessoas com deficiência em um município com índices de extrema pobreza. Serão 

analisados documentos e atendimentos a essa população, assim como haverá 

acompanhamento da rotina profissional, de seus limites e de suas possibilidades 

institucionais. 
 

E-mail: monicatalencar@hotmail.com 
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DITADURA CIVIL-MILITAR E SERVIÇO SOCIAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Aline Cristina Martins da Silva 

Carolina Gonçalves Santos de Brito 

Carolina Novaes Roza 

Daiane da Silva Pacheco 

Gabriella Berçot Barroso de Morais 

Jessica Corrêa da Silva 

Juliana Conceição de Santana 

Juliana Silva de Moura 

Karine Fernandes de Souza 

Paula Cunha Guimarães Batatel 

Welton da Conceição Lino 

Voluntário(s):  

Amanda Goulart dos Santos Machado 

Claudemilson Andrade Martins da Cunha 

Fernanda Feitosa Góes Terra Lachini 

Priscilla Alves Moreira Novaes 

Rafaella Peres Ennes de Souza 
 

Com a descomemoração dos 51 anos do golpe civil-militar, a presente pesquisa tem 

como objetivo aprofundar estudos sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil junto ao 

desenvolvimento do Serviço Social. Para a realização da mesma foi desenvolvida 

uma investigação partindo de estudos coletivos sobre “Ditadura Civil-Militar no 

Brasil”, questionando a repressão, intervenção, censura e violação de direitos 

humanos no período e a resistência do Estado ditatorial, cabendo a cada aluno 

responsabilizar-se por um tema - Ditadura Civil-Militar e Repressão aos 

Trabalhadores, Ditadura Civil-Militar e Movimento Estudantil, Ditadura Civil-Militar e 

Doutrina de Segurança Nacional, Ditadura Civil-Militar e Censura, Ditadura Civil- 

Militar e Violação dos Direitos Humanos e Ditadura Civil-Militar e Comissão Nacional 

da Verdade – e desenvolver trabalhos para mostras, seminários e outros eventos, 

partindo de análises de fontes primárias e secundárias, como: livros, revistas, 

jornais, fotos, filmes. Vale ressaltar a pesquisa feita no Arquivo Nacional, no Centro 

de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas e a 

“Roda de Conversa – Ditadura Civil Militar” com a professora e doutora Marilda 

Iamamoto, a qual serviu de grande inspiração para o desenvolvimento de nosso 

trabalho, devido a sua militância e vivência do período autocrático burguês. A 

análise da Ditadura Civil-Militar resgata o processo histórico e esclarece a Ditadura 

Civil-Militar além de um período de repressão e revolta, como de lutas e conquistas, 

como criação de movimentos políticos e da União Nacional dos Estudantes (UNE); o 

Tropicalismo e o Cinema Novo, sobretudo período importante para o Serviço Social, 

onde compreende mudanças e rupturas na categoria dos assistentes sociais. Além 

de culminar num grande evento, a qual os resultados obtidos foram socializados 

com a graduação, a presente pesquisa também nos rendeu dois artigos: um 

publicado no livro comemorativo da Faculdade de Serviço Social/UERJ e outro que 

será publicado na revista do Arquivo Nacional, dirigida por Inês Estampa, 

mostrando a importância e relevância da pesquisa para além da comunidade 

acadêmica, esclarecendo fatos históricos e norteando as mudanças ocorridas dentro 

da categoria profissional no decorrer do período supracitado. 

E-mail: monicatalencar@hotmail.com  
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O ACESSO AO SISTEMA DE GRATUIDADE DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS 

DAS TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PEDRO ERNESTO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Gabriella Berçot Barroso de Morais 
 

Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa elaborado com a finalidade de 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O projeto de pesquisa teve 

como objeto o acesso ao sistema de gratuidade de transportes dos usuários das 

Terapias Renais Substitutivas (TRS) realizadas no Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE) no período entre setembro de 2014 a março de 2015. Tratou-se de 

uma pesquisa social, de caráter científico, realizada no HUPE, unidade de saúde 

localizada na cidade do no Rio de Janeiro, com base em uma investigação 

bibliográfica e de campo. Pretendeu-se, por meio da análise documental e 

observação em campo, identificar se o sistema de gratuidades de transporte da 

cidade do Rio de Janeiro possui o caráter facilitador e/ou impeditivo para o acesso 

desses usuários ao sistema público de saúde. Com a realização do TCC em curso, 

pretende-se constatar a hipótese de que as gratuidades de transporte não estão 

atendendo as reais necessidades desses usuários. Primeiramente porque, apesar do 

caráter universal de algumas gratuidades, é perceptível a seletividade existente em 

alguns programas, ou seja, há uma seleção, principalmente, pela questão da renda 

que influencia na não garantia desse direito às pessoas que necessitam, sendo que 

tal critério não deveria influenciar de maneira estrita na concessão do transporte. 

Atrelado a isso, é visível que a concessão do transporte público às empresas 

privadas reitera essa seletividade ao, restringir, por exemplo, as viagens e assentos 

nos transportes públicos. Em segundo lugar, há uma excessiva morosidade na 

concessão da maioria das gratuidades, que, principalmente, compromete o tempo 

que a concessão pode ser deferida. Além de representar a falta de compromisso do 

Estado com a população, acentua o atual caráter das políticas de assistência, que 

não visam a garantia de direitos sociais com vista na universalização desses 

direitos, demonstrando um caráter completamente seletivo, privilegiando somente 

alguns grupos. Há também o descumprimento do conceito de saúde ampliada, que 

se fosse respeitado, talvez os sistemas de gratuidades fossem mais eficazes e 

comprometidos com a situação de saúde dos usuários. Esta pesquisa contribuiu na 

minha formação na medida em que possibilitou a reflexão acerca da importância de 

conceber a saúde de forma ampliada e de pensar as políticas sociais na sua 

intersetorialidade, campo importante para uma atuação crítica do assistente social. 
 

E-mail: monicatalencar@hotmail.com 
  



474 

  

 
PET SERVIÇO SOCIAL NA UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Aline Cristina Martins da Silva 

Amanda Goulart dos Santos Machado 

Carolina Gonçalves Santos de Brito 

Claudemilson Andrade Martins da Cunha 

Daiane da Silva Pacheco 

Fernanda Feitosa Góes Terra Lachini 

Gabriella Berçot Barroso de Morais 

Jessica Corrêa da Silva 

Juliana Conceição de Santana 

Juliana Silva de Moura 

Karine Fernandes de Souza 

Priscilla Alves Moreira Novaes 

Rafaella Peres Ennes de Souza 
 

O nosso trabalho “PET Serviço Social na UERJ” pretende apresentar as atividades 

desenvolvidas pelo PET Serviço Social ao longo do ano letivo, cumprindo com os 

objetivos do programa, que visam mostrar como tais atividades influenciam na 

formação crítica, cidadã e na vida acadêmica dos bolsistas participantes do mesmo. 

As atividades são subdivididas em: ensino, pesquisa e extensão. Em ensino 

encontramos: Orientação acadêmica, Grupos de Estudos, Seminário Interno, 

Oficina de Texto, Oficina de Produção de Evento e Minicursos temáticos aberto aos 

alunos da Faculdade de Serviço Social. Na parte de pesquisa realizamos: Oficina de 

Pesquisa, Pesquisa coletiva, Elaboração de Projeto de Pesquisa e Realização de 

Trabalho de Campo, Participação com apresentação de trabalho em eventos 

científicos, Oficina de Indicadores e Pesquisa sobre Movimentos Sociais. Já na área 

de extensão possuímos: Informativo PET, Murais Informativos, Rota Cultural, 

Divulgação do Evento UERJ Sem Muros para a Faculdade de Serviço Social, 

MOSTRA PET, Roda de Conversa sobre a atuação profissional, Recepção aos 

Calouros da Faculdade de Serviço Social-UERJ, CinePET, Cartilha informativa as 

comunidades do entorno á UERJ. Além de relatar a participação do grupo na 

realização do encontro regional de petianos e tutores: XV SUDESTE PET 2015- 

Integração e Conhecimento: o desafio da conexão entre os grupos PET. A 

realização das atividades planejadas e desenvolvidas pelo grupo PET Serviço Social 

da UERJ foram elementos motivadores para a inserção crítica e cidadã dos petianos 

tanto no âmbito da universidade, como fora dela. Sendo assim, o cumprimento das 

atividades desenvolvidas pelos bolsistas permitiu que tivéssemos um importante 

relacionamento com toda comunidade universitária, bem como, um maior 

aperfeiçoamento do desenvolvimento acadêmico. 
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E MÍDIA: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

TELEVISIVA NA REPRODUÇÃO DO RACISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Jessica Corrêa da Silva 
 

A presente pesquisa tem como objeto a mídia televisiva no período de 2011 a 

2015, com foco nos programas “Sexo e as Negas”, “Suburbia” e “Esquenta”. Tem 

como objetivos compreender e analisar como a mídia televisiva, enquanto um 

instrumento de poder do Estado atua na perspectiva de reprodução do racismo; 

apreender de forma crítica o que há por trás destes programas de entretenimento; 

além de traçar de que forma o racismo se manifesta nestes programas de 

entretenimento, elencando as principais características apresentadas. A série 

“Suburbia” (2012), contou a história de uma jovem negra que trabalhava numa 

carvoaria em Minas Gerais e fugiu para o Rio de Janeiro, indo morar no subúrbio. A 

série “Sexo e as Negas” (2014), contou a história de quatro mulheres negras do 

subúrbio do Rio de Janeiro. Ambas relacionam o negro à pobreza, periferia e 

sexualidade. O programa “Esquenta” começou a ser exibido em 2011 e segue até 

hoje, com foco nas periferias do Brasil. Porém, os temas abordados são superficiais, 

resumindo-se apenas em manter os costumes vindos da periferia, sem a 

perspectiva de ascensão e reflexão sobre a condição dos moradores, que em 

grande parte são negros. Sendo assim, estes programas geraram polêmica no 

movimento negro, levantando a questão acerca do papel do negro na mídia e o 

racismo na televisão. A partir disso surgiu o interesse em realizar a pesquisa que 

consiste numa pesquisa bibliográfica de obras que abordam a questão racial no 

Brasil discussão sobre a mídia televisiva. O Estado tem precisa manter-se no modo 

de produção atual e uma das formas se dá através da manipulação da população, 

para que estas se convençam de que a sociedade é harmônica e que todos têm os 

mesmos direitos e podem usufruir de tudo, propagando também o racismo, que é 

uma das expressões da Questão Social. Essa pesquisa gera um grande impacto no 

processo formativo em Serviço Social, pois a questão racial é pouco discutida no 

currículo acadêmico. Isso é constatado pelo fato de não haver disciplinas 

obrigatórias nem eletivas que abordem esse tema em sua amplitude. Há apenas o 

Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afroamericanos, porém nem 

todos os alunos têm acesso, por serem trabalhadores e não conseguirem se inserir 

em pesquisas. Essa lacuna na formação torna essa pesquisa como um instrumento 

de contribuição para a área, trazendo questões atuais para o campo de trabalho, 

assim como fonte de consulta para outros alunos que se interessarem pela 

temática. 
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RELIGIOSIDADE, DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DO/A ASSISTENTE SOCIAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

Karine Fernandes de Souza 
 

Este projeto pretende analisar as relações entre Religião e Diversidade Sexual e de 

Gênero entendidas como as várias formas de expressão da sexualidade humana e 

do pertencimento de gênero, presentes também no trabalho do Serviço Social, 

particularmente no campo dos Direitos Humanos de pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Travestis, Transexuais e Transgêneros). Temos como objetivo 

compreender como as moralidades sexuais provenientes do pertencimento religioso 

podem incidir nas visões dos estudantes de Serviço Social sobre temas ligados à 

diversidade sexual e de gênero, que também possam estar presentes no trabalho 

profissional. Para isso, busca-se estudar de forma mais ampla a questão da 

religiosidade no contexto da formação social brasileira, isto é, através da 

reconstrução da dimensão da religião na vida social do país. Dessa forma, tenta-se 

compreender o discurso das religiões que hoje, no Brasil, defendem o padrão 

dominante de heteronormatividade e como influenciam na formação de identidades, 

na produção de comportamentos individuais, nas rotinas institucionais e na 

elaboração e aprovação de leis, baseando-se em uma análise documental e 

bibliográfica sobre o tema. Interessa-nos assim refletir e discutir sobre a questão 

da religiosidade e seus atravessamentos na atuação profissional. Um caminho 

escolhido para esta pesquisa exploratória é a abordagem dos/as profissionais em 

formação (os/as graduandos/as) onde tal realidade tem sido mais visível. 

Pretendemos fazer isso a partir de uma pequena amostra de estudantes de 

graduação em Serviço Social da própria unidade de ensino, a partir de 

questionários não identificados. A hipótese que norteará este processo de 

investigação parte do pressuposto da religiosidade poder incidir na atuação 

profissional do/a assistente social, à medida que um grande número de assistentes 

sociais estão inseridos/as em contextos de vida bastante religiosos que se 

posicionam e não estão em conformidade com a luta por direitos relativos à 

diversidade sexual e de gênero expressa também no projeto ético-político da 

profissão. A possibilidade de uma adesão acrítica à defesa da moralidade 

característica do espaço religioso em oposição às reflexões éticas da categoria, 

pode ser potencializada pelo fato de que ainda não se inclui no quadro da formação 

profissional do/a assistente social o trabalho com a temática da diversidade sexual 

e de gênero, como um conteúdo relevante à qualificação dos profissionais. 
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SELEÇÃO E INSERÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA DE DUQUE DE 

CAXIAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MONICA MARIA TORRES DE ALENCAR 

Estagiário(s):  

DAIANE DA SILVA PACHECO 
 

A presente pesquisa analisa a seleção e inserção das mulheres em situação de 

violência doméstica no Programa Minha Casa, Minha Vida de Duque de Caxias 

(PMCMV), a partir dos pareceres sociais encaminhados pelas redes 

socioassistenciais do município, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública 

com objetivo de viabilizar o acesso à moradia a essas mulheres. Tem como objetivo 

identificar os impactos sociais da violência doméstica no município; refletir sobre a 

articulação entre as redes socioassistenciais e quais têm sido suas iniciativas frente 

às situações de violência doméstica na busca pela garantia do acesso à moradia 

através do PMCMV. O processo investigativo desta pesquisa se deu como parte da 

pesquisa realizada enquanto bolsista do Programa de Educação Tutorial-Serviço 

Social/UERJ, e como estagiária da Subsecretaria de Habitação do município de 

Duque de Caxias, a partir do contato com encaminhamentos institucionais que são 

acompanhados por parecer social. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, e para isso serão feitas entrevistas, que serão analisadas 

a partir da técnica de análise de conteúdo. Considera-se a violência doméstica 

como expressão da “questão social”, particularmente da questão urbana que 

apresenta demandas para o assistente social. A partir das determinações desta 

realidade social, percebe-se a importância da articulação entre as redes 

socioassistenciais e da intersetorialidade para as ações profissionais voltadas para 

ampliar o acesso das mulheres à moradia. É importante considerar a construção 

histórica do espaço urbano do município de Duque de Caxias, como produtor da 

desigualdade social que implica no crescimento da violência no espaço doméstico, 

tendo a relação de poder, a pobreza, o desemprego e a ausência de moradia como 

elementos determinantes desse fenômeno. Essa é uma pesquisa em fase inicial. 

Porém pode-se observar até o presente momento que, a inserção das mulheres em 

situação de violência doméstica no PMCMV de Duque de Caxias, tem garantindo o 

acesso à moradia digna e contribuído para romper com os laços de opressão 

exercidos pelo companheiro. A presente pesquisa é de suma importância no 

processo de formação profissional e cumpri o papel intrínseco na possibilidade de 

desenvolver o pensamento crítico à medida que ocorre a integração entre o estudo, 

a prática social e a reflexão analítica do fazer, que possibilitam descobertas e a 

apropriação de elementos presentes no tecido social. 
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O ENVELHECIMENTO EM QUESTÃO: UM ESTUDO DAS POLÍTICAS DE 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS NO BRASIL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  

Andreia de Souza de Carvalho 
 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvido para obtenção do grau 

de bacharel em Serviço Social pela Faculdade de Serviço Social (FSS), da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), teve por objetivo central a 

realização de uma análise das políticas públicas de enfrentamento à violência 

contra os idosos no Brasil, tendo como marco principal a promulgação da 

Constituição Federal (1988), com destaque para a implementação do Plano 

Nacional dos Idosos (1994), do Estatuto do Idoso (2003), do Plano de Ação para o 

Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa (2005) e do Manual de 

Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa (2014). O estudo partiu da 

hipótese que as políticas de combate à violência contra os idosos priorizam a 

responsabilização do individuo e das famílias, enquanto desresponsabilizam o 

Estado via cultura privacionista que incentiva as parcerias público-privadas, a 

filantropia, a atuação de ONGs e o voluntariado, seguindo a tendência hegemônica 

das políticas sociais, pós década de 1990 (TEIXEIRA, 2008). Para realização desse 

objetivo central, apresentamos uma sucinta caracterização do fenômeno do 

envelhecimento e da violência contra os idosos no Brasil, partindo do pressuposto 

teórico de que o homem envelhece sob determinadas condições de vida, fruto do 

seu lugar de ocupação nas relações de produção e reprodução social, portanto não 

poderíamos universalizar as características do processo de envelhecimento no país. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: leitura de bibliografia sobre a 

temática; a síntese interpretativa de dados estatísticos sobre processo de 

envelhecimento no Brasil; o levantamento de documentos oficiais e a análise 

qualitativa dos materiais pesquisados. 
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RELAÇÕES ETNICORACIAIS EM CURSOS UNIVERSITÁRIOS: ANALISANDO 

DADOS NA UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Jessica Cristina de Souza Cabral 
 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a política de ação afirmativa em um 

de seus modelos mais controversos e debatidos : a reserva de vagas para ingresso 

de alunos negros e indígenas no ensino superior, destacando o ingresso em cursos 

universitários mais disputados em exames vestibulares ou que mantém um grau de 

prestígio ainda acentuado, no Brasil. A partir de uma analise sobre a identidade 

étnica no Brasil e suas controvérsias com base nas correntes teóricas mais 

conhecidas no campo das ciências sociais, a começar com a antropologia física, 

serão discutidas as características da formação social brasileira e seu passado 

colonial que teve como resultado a constituição de uma sociedade miscigenada, 

com dificuldades de identificação dos grupos etnicoraciais que compõem o perfil 

demográfico do país. Este fato repercute na execução das políticas públicas de 

caráter etnicoracial, e a monografia recupera as iniciativas do Estado nesta direção, 

fazendo um breve histórico das ações afirmativas mais conhecidas e o seu impacto 

no Brasil. As discussões quanto aos critérios exigidos para a reserva de vagas no 

país sempre foram marcados por calorosos debates. A autoclassicacao é uma das 

mais controversas e divide pesquisadores, técnicos em diferentes áreas, a 

comunidade acadêmica e a opinião pública. A UERJ é o campo empírico analisado, a 

partir dos dados produzidos pelo Núcleo da Informação e Estudo da Conjuntura da 

UERJ e disponibilizados no Anuário Estatístico por meio da página na internet, 

conforme a proposta do projeto de pesquisa, cuja participação como bolsista 

motivou a elaboração da monografia. 
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RELAÇÕES ETNICORACIAIS EM DEBATE: UMA EXPERIÊNCIA DO SERVICO 

SOCIAL NA FFP - UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Marina Silveira de Oliveira 
 

Neste trabalho serão analisados como as questões etnicoraciais foram trabalhadas 

e como elas se apresentaram na atuação do Serviço Social na Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ . A intervenção do assistente social junto aos 

alunos esteve voltada para a construção de espaços de diálogo na universidade e a 

superação de mentalidades marcada pelo preconceito e estereótipos. Assim, 

buscou-se debater e refletir sobre as questões etnicoraciais e como são 

atravessadas pelos papéis de gênero em nossa sociedade. Também foi explorado o 

papel da universidade e sua importância para a formação de profissionais e 

cidadãos conscientes. O alto grau de miscigenação da população brasileira 

complexifica ainda mais a questão, pois, em alguns momentos essa mistura leva a 

cogitar que não existe racismo no Brasil. Como definir cor e raça de alguém em um 

país como o nosso ? Como ainda no século XXI, existem políticas destinadas a 

determinados grupos etnicoraciais? São questões cercadas de opiniões diversas que 

se apresentam na sociedade brasileira e portanto no âmbito acadêmico. Esta 

também, de alguma forma na sala de aula , nas instituições de ensino de educação 

básica. Isso se deve ao fato de que muito mais do que um elemento do passado, o 

racismo e desigualdade etnicoracial são elementos que estão em nosso cotidiano de 

diiferentes formas. Neste caso, a formação de professores e estratégica para 

realizar mudanças que contribuam para a superação deste problema. Analisar a 

experiência do Serviço Social neste processo e contribuir com este processo. 
 

E-mail: daysedipaula@hotmail.com 
  



481 

  

 
JOVENS E JAZZ: RESSIGNIFICANDO O COTIDIANO CARIOCA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Teoria da Comunicação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CINTIA SANMARTIN FERNANDES 

Estagiário(s):  

Vitor Pereira de Sousa 
 

Tendo em vista que nas cidades contemporâneas os rearranjos de espaço e de uso 

são contínuos, e que dentro dessas reconfigurações os grupos juvenis têm posição 

destacada, a presente pesquisa propõe-se examinar o jovem aliado às tecnologias 

digitais como indivíduo capaz de expandir suas experiências sonoras e enfatizar o 

papel destes no processo de ressignificação do cotidiano do Centro do Rio de 

Janeiro através de manifestações artísticas que têm o jazz como repertório. O 

primeiro cenário analisado é a jam session da Pedra do Sal, ponto de importante 

significado histórico para a cidade e que atualmente tem uma programação quase 

diária de shows de música ao vivo. Na Avenida Churchill encontramos o segundo 

cenário. Em meio a prédios comerciais músicos promovem a “roda de jazz” do 

Castelo. Os grupos Tree e Bagunço promovem concertos “relâmpagos” nas 

principais ruas da cidade. Mesclando jazz com rock e raggae ou abusando da 

teatralidade, as bandas alteram cotidiano de importantes ruas da cidade trazendo 

novas experiências às pessoas que transitam no local. Durante um ano realizou-se 

pesquisa de campo junto às apresentações dos grupos musicais. Enquanto 

estratégia metodológica, elegemos: entrevistas semi-estruturadas com músicos e 

consumidores/fãs, material audiovisual (vídeos e fotos) coletado durante os 

trabalhos de campo e pesquisas bibliográficas complementares (análise de matérias 

jornalísticas, de artigos e livros, e visita às páginas do Facebook e YouTube das 

bandas). As visitas a campo possibilitaram a construção de um extenso arquivo 

imagético e sonoro fundamental para a construção de uma “cartografia sensível”, 

onde se atestou: a) a importância dos grupos juvenis e das redes sociais para 

reverberar críticas e colocar em pauta debates sócio-políticos, culturais; b) que 

existe uma “cultura de rua” carioca, mais precisamente uma “cultura musical de 

rua” ativa em que a participação de grupos juvenis é primordial e onde as 

sociabilidades florescem e as ressignifições dos espaços urbanos ocorrem. Em todos 

os cenários investigados pela pesquisa verificou-se que a conjunção entre 

experiências sonoras à arquitetura da região central da cidade promove o encontro 

entre as sensorialidades e ludicidade. Florescem novas maneiras de estar e de 

vivenciar a cidade. Assim, são construídas as “musicabilidades” (FERNANDES, 

2011), as sociabilidades que têm a música como elan social. 
 

E-mail: cintia@lagoadaconceicao.com 
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A GENTE DA CIÊNCIA - O RÁDIO NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO KISCHINHEVSKY 

Supervisor(es) Participante(s):  

Gisele Vazquez Sobral 

Izani Pibernat Mustafá 

Estagiário(s):  

Andressa Cristiane de Araújo 

Voluntário(s):  

Aline Batista da Costa 

Eduardo Seabra de LIma 

Gabriela Rodrigues Malagutti 

Luísa Barbosa Santos 
 

Introdução 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 - O rádio 

na divulgação científica e tecnológica” 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. O 

“UERJ no Ar” 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. O projeto teve apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 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. Resultados alcançados 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, 

desenvolvidas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

(stricto sensu) e de Pós-Graduação em Jornalismo Cultural (lato sensu) na 

FCS/UERJ. 
 

E-mail: marcelok@uerj.br 
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AJESPORTES - AGENCIA DE JORNALISMO ESPORTIVO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e 

Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO MARIO IORIO 

Estagiário(s):  

Larissa Contente Serrão 

Voluntário(s):  

Ana Luiza Dargains dos Reis 

Emily Cristina Ferreira de Almeida 

Natacha Miranda Rodrigues 
 

Projeto de produção de notícias na editoria Esporte para treinamento de alunos de 

jornalismo. Nosso departamento tem procurado criar projetos que complementem 

as atividades de sala de aula com assuntos de interesse dos alunos. Com a 

proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio de Janeiro, nos parece 

fundamental oferecer esta oportunidade.É grande o interesse e a responsabilidade 

dos alunos em relação às atividades desenvolvidas no projeto. Prática de agência 

online e avaliação de aprendizado e produtividade. A Agência de Jornalismo de 

Esportes (AJEsportes) da Faculdade de Comunicação Social da Uerj foi criada para 

treinamento na cobertura da editoria esporte, área de fundamental importância 

tanto do ponto de vista do mercado nacional e internacional da profissão quanto da 

formação de cidadania. A motivação para este empreendimento no momento atual 

está diretamente ligada à conquista do Brasil como sede da Copa do Mundo de 

2014 e, principalmente, do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. 

Capacitação em jornalismo esportivo, contextualização do momento histórico como 

ferramenta de treinamento de jornalismo (Copa doMundo, Olimpíadas e mudanças 

estruturais da cidade). Veículos de comunicação, jornalistas, professores de áreas 

afins e público interessado em esportes. Identificar as rotinas produtivas do 

jornalismo esportivo e seus problemas de formação de agenda. Treinamento para a 

prática de jornalismo esportivo. Sugestões de pauta para reportagens, apuração de 

matérias e fontes, elaboração de textos e conteúdo multimídia (foto, vídeo e 

áudio), revisão de textos, postagem das matérias no site e envio de mala-direta. 

Desenvolver os planos de comunicação; 
 

E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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CONSTRUINDO PONTES E ENCURTANDO DISTÂNCIAS ENTRE AS UNIDADES 

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Comunicação Visual 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GLAUBER ALMEIDA DE LEMOS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Charlles da França Antunes 

Estagiário(s):  

Fernanda do Nascimento Silva 

Voluntário(s):  

Jessica Antero Melo Babo 
 

É fundamental para a relação entre os Centros Setoriais e as Unidades Acadêmicas 

que deles fazem parte, que as informações geradas tanto em seus interiores, como 

no conjunto mais amplo da universidade, possam circular com maior velocidade e 

dinamismo e, sobretudo a partir de uma inserção qualificada e solidária. As 

tecnologias de informação e de comunicação abrem novas perspectivas à sociedade 

e a informação, uma vez produzida e posta em circulação, pode ser recebida, 

tratada, incorporada em esquemas lógicos, científicos, transformada por cada um 

de nós em conhecimento pessoal, acréscimo de compreensão, sabedoria, em valor 

acrescentado para o indivíduo ou a sociedade. Desta forma, este projeto tem por 

objetivo a elaboração de um conjunto de ações que permitam a comunicação mais 

rápida e efetiva das Unidades Acadêmicas que compõem o Centro de Educação e 

Humanidades (CEH), tanto entre elas e a Direção do CEH, como também com as 

demais Unidades da Universidade. A comunicação virtual terá como veículo 

principal a página do CEH na internet que servirá ao propósito de agilização das 

informações (que circulam em enorme intensidade e variedade na universidade), 

fazendo assim com que as distâncias e o tempo de resposta às demandas do 

Centro e das Unidades sejam sensível e efetivamente diminuídos. Assim, buscando 

a definição do melhor formato de página eletrônica e após duas versões testadas, 

chegamos a este com mais harmonia e uma maior facilidade no acesso a 

informação com layout mais limpo, funcional e acessível. 
 

E-mail: galemos@uerj.br 
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ESPORTE NO AR 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO KISCHINHEVSKY 

Supervisor(es) Participante(s):  

Gisele Vazquez Sobral 

Izani Pibernat Mustafá 

Estagiário(s):  

Aline Batista da Costa 

Voluntário(s):  

Andressa Cristiane de Araújo 

Eduardo Seabra de LIma 

Gabriela Rodrigues Malagutti 

Luísa Barbosa Santos 
 

Introdução Desdobramento do projeto “UERJ no Ar – O Rádio como Apoio à 

Inclusão Social e à Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico”, iniciado em 

2009 no Laboratório de Áudio (AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ), consiste na produção e 

distribuição de conteúdos radiojornalísticos sobre o entorno das atividades 

desportivas, tais como: pesquisas científicas (preparação física de atletas, nutrição, 

medicina, psicologia, comunicação), políticas públicas, marketing e negócios 

esportivos. Entende-se que a oferta de alternativas de informação esportiva cresce 

em importância diante da realização de megaeventos no Rio de Janeiro, 

notadamente a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016. 

Atividades desenvolvidas Os bolsistas e colaboradores vêm produzindo reportagens 

sobre esportes e postando-os no perfil do AudioLab FCS/UERJ no portal 

colaborativo RadioTube, que movimenta uma rede de mais de 600 rádios 

comunitárias de todo o país. Paralelamente, estabeleceu-se parceria com a Rádio 

Nacional AM, emissora pública integrante da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 

para veiculação destas reportagens e para o desenvolvimento de um programa 

semanal, com o título provisório de Esporte Além das 4 Linhas. Diversas 

reportagens já foram veiculadas na Rádio Nacional e publicadas no RadioTube, 

entre as quais podemos destacar: Volta ao mundo por uma medalha - 

http://www.radiotube.org.br/audio-2335cqj4lXip6 A ciência no combate à tendinite 

- http://www.radiotube.org.br/audio-2335hpc9o2g5F Mais obstáculos para o Célio 

de Barros - http://www.radiotube.org.br/audio-2335otLQNCycW Livre de bota 

abaixo, Parque Aquático espera obras - http://www.radiotube.org.br/audio-

2335TIunfPjWP Defensoria da União tenta evitar demolição no Maracanã - 

http://www.radiotube.org.br/audio-2335mbAmvA5yg A importância dos 

campeonatos estaduais para os times pequenos - 

http://www.radiotube.org.br/audio-2335BD81fyIHN Resultados alcançados O 

projeto integra atividades de ensino, pesquisa e extensão, articulando-se com o 

Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte (LEME), liderado pelo professor Ronaldo 

Helal, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM/UERJ). A parceria 

com a Nacional também aumenta a visibilidade da produção no AudioLab, 

oferecendo vitrine importante para pesquisas desenvolvidas na UERJ que muitas 

vezes não encontram espaço para divulgação na mídia comercial. 
 

E-mail: marcelok@uerj.br 
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FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NO AMBIENTE DA ESCOLA: O DESAFIO DA 

CONSTRUÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ENSINO BÁSICO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SIMONE ELIZA DO CARMO LESSA 

Estagiário(s):  

Patricia Oliveira Reis 
 

Apresentamos reflexão sobre a política de cotas e a construção da assistência 

estudantil na experiência de uma escola pública de Ensino Básico. Trata-se de 

espaço de experiência de estágio supervisionado em Serviço Social. Nesta reflexão, 

localizamos, brevemente, o debate sobre a educação contemporânea, saudando a 

ampliação do acesso à escola, mas ao mesmo tempo, problematizando a ausência 

de melhorias efetivas em sua organização, equipamentos e condições de trabalho 

docente e técnica. Destacamos a experiência da construção da política de cotas e 

da assistência estudantil em escola pública de Ensino Básico, apresentado dados 

sobre os alunos, suas demandas, peculiaridades como crianças e adolescentes, em 

fase especial de desenvolvimento e estudantes, analisando o que já foi alcançado 

na escola e o que deve ser organizado para conquista não somente do acesso, mas 

de permanência com qualidade. Entendemos que a organização da assistência 

estudantil no Ensino Básico não se constitui em privilégio, mas em resgate de uma 

dívida social para com as populações trabalhadoras, que historicamente, não 

acessam a escola pública de qualidade. As demandas dos estudantes a serem 

apresentadas no poster são iniciais e estão em movimento, podendo ser 

aprofundadas e ampliadas, segundo as necessidades dos alunos que comporão a 

experiência de cotistas e bolsistas daqui para frente. A ampliação do acesso à 

escola vinculada à Universidade Pública, onde tem sido construído, historicamente, 

um projeto de educação de qualidade, é um avanço grande. As cotas minimizam o 

problema do acesso, mas sem infraestrutura para atenção dessas crianças e 

adolescentes, ou seja, sem a criação de uma política de permanência com 

qualidade, poderão acontecer frustadas expectativas de permanência, que 

culminarão em evasão. Em outras palavras, prover acesso às vagas, sem permitir a 

permanência, produz a ilusão de que os possíveis problemas enfrentados pelos 

alunos são de ordem individual 
 

E-mail: elizasimone@gmail.com 
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LABORATÓRIO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA E DE OPINIÃO PÚBLICA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA REBELLO DA SILVA - FCS 

Estagiário(s):  

Yasmin Morgado Luiz 

Voluntário(s):  

João Guilherme Pereira Rangel 

Pricilla da Silva Fernandez 

Thamires da Silva Santos 
 

A pesquisa mercadológica e de opinião pública é instrumento indispensável na 

busca de especificidades de um mercado cada vez mais globalizado. Ela integra a 
organizac ̧ão a seu ambiente de mercado. Sua realizac ̧ão envolve a especificac ̧ão, 

coleta, análise e interpretac ̧ão de informac ̧ões para auxiliar a administrac ̧ão no 

entendimento de determinado ambiente de mercado, na identificac ̧ão de seus 

problemas e oportunidades e no desenvolvimento e avaliac ̧ão das ac ̧ões de 

marketing. Reduz-se assim os riscos de tomada de decisão mercadológica quanto a 
uma série de aspectos de comercializac ̧ão, divulgação e distribuic ̧ão de produtos e 

serviços. O Laboratório de Pesquisa Mercadológica e de Opinião Pública da 

Faculdade de Comunicac ̧ão Social realiza, desde sua fundação no começo dos anos 

1980, um trabalho pioneiro de apoio aos micro e pequenos empresários, prestando 

assessoria em pesquisa de mercado e de opinião pública. O Laboratório possibilita 

ao corpo discente da Faculdade de Comunicação o aperfeic ̧oamento de seu 

aprendizado, oferecendo-lhe oportunidade de atuar em situac ̧ões reais, 

possibilitando um treinamento equivalente ao que receberia em uma real 
organizac ̧ão de pesquisa de mercado e opinião. Tem por objetivo estabelecer e 

evidenciar a interdependência entre teoria e prática, servindo como elo e 

instrumento de aplicac ̧ão ao conhecimento adquirido em sala de aula. Também 

considera-se como objetivo propiciar ao discente a vivência prática do 

conhecimento adquirido em sala de aula, disponibilizar um instrumento de 

prestac ̧ão de servic ̧o que contribua com a integrac ̧ão da Universidade com a 

comunidade, bem como oferecer à Universidade um instrumento de obtenc ̧ão de 

informac ̧ões que auxiliem e favorec ̧am a tomada de decisões gerenciais. 
 

E-mail: patirebello21@gmail.com 
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LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DIALÓGICA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Teoria da Comunicação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO ERNANDEZ MACEDO 

Estagiário(s):  

Rodolfo Targino de Araújo 
 

O Laboratório de Comunicação Dialógica tem como objetivo oferecer apoio e trocar 

conhecimentos com grupos que realizam atividades de comunicação horizontal, não 

hierárquica, em rede, reconhecidas pelas categorias de `comunicação 

comunitária`, `alternativa`, `popular ou dialógica`. Seu principal projeto, 

intitulado `Dialogias - assessoria e pesquisa com grupos de comunicação 

comunitária do Estado do Rio de Janeiro`, consiste na prestação de assessoria e na 

realização de pesquisas junto a grupos que vem desenvolvendo atividades de 

comunicação comunitária no Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de 2015, este 

Laboratório, que se caracteriza também pela adoçào de metodologias 

participativas, desenvolveu atividades junto aos seguintes veículos de comunicação 

comunitária: o Jornais `Maré de Notícias`, no conjunto de favelas da Maré; o Jornal 

Fala Manguinhos, no conjunto de favelas de Manguinhos; o Jornal nova 

Democracia; a Bem TV, que atua em Niterói e São Gonçalo; e o Sindipetro. A partir 

do trabalho realizado junto a esses grupos, vem sendo elaborados artigos 

científicos, seminários, cursos e filmes documentários que procuram sistematizar os 

conhecimentos gerados. Além do Dialogias, temos cadastrado como projeto de 

extensão o filme Midia em Movimento, que acompanha durante cerca de dois anos 

sete grupos de mídia comunitária e/ou alternativa. O documentário de longa 

metragem encontra-se em fase de edição. Vale ressaltar que em 2014 o LCD foi 

beneficiado pelo edital de extensão da Faperj e pelo edital QUALITEC/SR1/UERJ. 

Com estes recursos estamos conseguindo estruturar o Laboratório e ampliar o 

escopo do trabalho. 
 

E-mail: marcelo.ernandez@gmail.com 
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LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA: AQUI OS ALUNOS 

VIVENCIAM A PRÁTICA DE MERCADO A PARTIR DOS CONHECIMENTOS 

ADQUIRIDOS EM SALA DE AULA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NICOLAU JOSE CARVALHO MARANINI 

Supervisor(es) Participante(s):  

Andréa Azpilicueta Amorim 

Estagiário(s):  

Katrine Oliveira Silva 
 

INTRODUÇÃO: Laboratório de graduação e extensão, o Laboratório de Comunicação 

Integrada (LCI) tem em sua equipe alunos, professor e profissionais do campo da 

comunicação e design. O LCI presta serviços de comunicação às unidades da UERJ 

assim como à comunidade externa. Como laboratório de graduação, o LCI é 

utilizado como sala de aula em diferentes disciplinas do curso de Relações Públicas, 

como Comunicação Comunitária, Assessoria de Imprensa, Projetos Experimentais, 

Produção Gráfica, Instrumentos de Relações Públicas, Organização de Eventos e 

Cerimonial e Redação para Multimídia II.OBJETIVOS: Estabelecer e evidenciar a 

interdependência entre teoria e prática, servindo como elo e instrumento de 

aplicação ao conhecimento adquirido em sala de aula; Contribuir para o 

enriquecimento da formação discente; 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 

acessíveis. 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 (murais físicos e virtual, páginas do LCI e da FCS 

no Facebook etc). RESULTADOS ENCONTRADOS: 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. É muito gratificante quando um bolsista cursa uma disciplina 

como Organização de Eventos e Cerimonial e, ao estagiar no LCI, se depara com a 

organização de um evento como uma atividade de trabalho. A satisfação 

demonstrada é notória. Trata-se da união perfeita entre teoria e prática. 
 

E-mail: nicolau.maranini@gmail.com 
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NOTICIAS DA VILA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e 

Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA DE MIRANDA IORIO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Cristina S. Lima 

Estagiário(s):  

Vinícius de Araujo Dal Cere 

Voluntário(s):  

Natacha Miranda Rodrigues 
 

A agência “Notícias da Vila” é um projeto acadêmico do Departamento de 

Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UERJ com tecnologia e design do 

Laboratório de Editoração Eletrônica (LED). Sua área de abrangência envolve as 

regiões de Grande Tijuca (Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, Grajau, São Crstovão). O 

principal intento do projeto é formar os alunos do curso de Comunicação Social 

para a cobertura de fatos com alcance que ultrapasse os muros da universidade, 

estabelecendo assim um contato entre graduandos e população. O noticiário, da 

pauta à edição, é concebido por alunos supervisionados por professores. Dividimos 

nossas editorias em: Memória, Esporte, Cotidiano, Ciência, Educação & Saúde e 

Cultura. Vale lembrar que se trata de um trabalho em que a veiculação da 

informação tem a Internet como meio de edição, enquadrando o treinamento no 

contexto do webjornalismo. Todo o material disponibilizado on line pode ser 

utilizado ou reproduzido nos mediuns de imprensa, rádio, televisão e internet, 

desde que citada a fonte: Notícias da Vila. O objetivo deste projeto é fortalecer nos 

alunos dos cursos de Jornalismo o lado de repórter de cada um deles ao 

construírem uma pauta, saber distinguir uma fonte, exercitar a forma de uma boa 

entrevista, verificar o seu comportamento em relação à ética e às diversas formas 

de pesquisa para uma apuração mais consistentes. As bases teóricas estão 

relacionadas às teorias do Agenda Setting, News Making, Teoria Funcionalista, 

Culturológica e Escola de Frankfurt, bem como ao estudo sistemático da Ética 

Jornalística e da Legislação, com foco na Lei de Direitos Autorais e no `Da 

Comunicação` da Constituição. 
 

E-mail: patriciaiorio@globo.com 
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NARRATIVAS MIDIÁTICAS E EXPERIÊNCIAS JORNALÍSTICAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e 

Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LETICIA CANTARELA MATHEUS 

Estagiário(s):  

Yuri Neru da Silva Mapa 

Voluntário(s):  

Aline Batista da Costa 

Andressa Cristiane de Araújo 

Carolina Amorim Ochsensendorf de Oliveira 

Dianne Leite Silva 
 

Introdução: A transição do conteúdo jornalístico para o ambiente online leva a 

questionamentos não somente em relação às práticas profissionais, incluindo 

rotinas de produção, critérios noticiosos e métodos de trabalho, como também 

sobre a estrutura narrativa. É preciso que os novos profissionais sejam criativos e 

estejam abertos permanentemente a inovações e a mudanças nas suas rotinas de 

trabalho. Produções audiovisuais podem ser um bom recurso para reintroduzir a 

narrativa como produto jornalístico. O objetivo é perceber se a condição narrativa 

do jornalismo foi de fato deixada de lado, tendo como foco de análise o conteúdo 

multimidiático produzido para web. Entre os objetivos específicos, encontram-se o 

mapeamento e o monitoramento recursos multimidiáticos por sites noticiosos no 

Brasil, comparando essas experiências com grandes órgãos de comunicação no 

mundo. Se os recursos estão sendo usado, como estão sendo usados. Atividades 

desenvolvidas: O bolsista rastreou e monitorou sites noticiosos, especialmente no 

Brasil, procurando conteúdo audiovisual. A primeira etapa foi verificar a natureza 

desses vídeos, se informativos ou não, se foram produzidos por uma equipe de 

jornalistas ou enviados como colaboração pelos usuários. O monitor também 

participou dos encontros do grupo de estudo vinculado ao projeto; e deu apoio aos 

estudantes voluntários, na busca por soluções para a realização das reportagens 

com o uso de aparelhos celulares. Para isso, deveriam pensar em soluções para o 

melhor aproveitamento desse recurso de multimeio, para tornar o conteúdo 

jornalístico mais atraente. O bolsista deve poder compreender que existem 

soluções narrativas que potencializam a função jornalística de informar, 

contextualizar e dar condições de reflexão sobre a realidade que não se encontram 

no modelo tradicional de objetividade e do lead e da pirâmide invertida. Resultados 

alcançados: O projeto tem sido bem-sucedido em mostrar aos estudantes outras 

possibilidades estéticas para o jornalismo, mesmo com o uso de recursos 

tecnológicos limitados. Os estudantes envolvidos no projeto, incluindo o bolsista, 

realizaram microrreportagens com o uso de aparelhos celulares e estão em fase de 

edição. O bolsista é responsável pelo tratamento e finalização desse material e 

também pela produção de um artigo científico, que será a próxima etapa. O 

material audiovisual que vem sendo produzido será disponibilizado no portal do 

LED. 
 

E-mail: leticia_matheus@yahoo.com.br 
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O VÍDEO DOCUMENTÁRIO COMO APOIO EM SALA DE AULA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

AFFONSO HENRIQUES DA SILVA REAL NUNES 

Estagiário(s):  

Madson Vinícios dos Santos Gama 
 

Produzir vídeos documentários de curta duração (entre 3 e 10 minutos) que 

possam servir de apoio para aulas e atividades que envolvam transmissão de 

informações em diferentes unidades e departamentos da UERJ. O trabalho tem o 

propósito de servir como material de apoio para professores em sala de aula e 

outros ambientes em que seja necessário trabalhar com informações pertinentes ao 

processo de aprendizagem, seja em sala de aula ou em locais destinados ao ensino 

prático. Também contempla formação dos alunos bolsistas que se interessem pela 

linguagem audiovisual. Estes alunos participarão diretamente das produções. Os 

temas para os documentários serão debatidos com os coordenadores e professores 

das diversas unidades para detectar tópicos pertinentes para produção em vídeo e 

a sua viabilidade em termos de tempo e custo. Depois de produzidos, os vídeos 

passarão a fazer parte de um acervo unificado ao qual todas as unidades da UERJ 

terão acesso. Pretende-se que este acervo seja disponibilizado online, sendo a 

utilização das produções determinada a partir do licenciamento aberto Creative 

Commons. Os objetivos principais são auxiliar a apresentação de conteúdos a partir 

da informação audiovisual com todas as possibilidades que este meio permite. 

Permitir que o professor diversifique a sua forma de apresentação e ilustração, 

possibilitando um possível maior interesse do aluno e a ampliação da qualidade 

comunicacional da disciplina. Aprimorar a capacidade de produção audiovisual dos 

bolsistas com o desenvolvimento de processos junto ao Laboratório de Vídeo da 

Faculdade de Comunicação Social. Possibilitar a aproximação da Faculdade de 

Comunicação Social com outros departamentos da UERJ afim de promover um 

intercâmbio de conhecimentos e pluralidade de ações conjuntas. 
 

E-mail: affonsohnunes@gmail.com 
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PRÁTICAS COMUNICACIONAIS E PENSAMENTO CRÍTICO: A EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NO PPGCOM 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DENISE DA COSTA OLIVEIRA SIQUEIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Lena Benzecry 

Rafael Nacif 

Estagiário(s):  

Pamella Quintella 
 

Práticas comunicacionais e pensamento crítico: a experiência profissional no 

PPGCOM O Programa de Pós-graduação em Comunicação da UERJ (PPGCOM) 

destaca-se como um espaço relevante de formação acadêmica e profissional de um 

campo de saber antenado com as práticas comunicacionais pertinentes à vida social 

contemporânea. Com o objetivo de cumprir com excelência suas rotinas de troca de 

informação interna e externa, sempre respeitando a filosofia de transparência de 

uma universidade pública da importância da UERJ, o PPGCOM se esforça para 

promover uma política de comunicação eficiente junto a alunos, professores, 

pesquisadores, funcionários, prestadores de serviço e candidatos a todos os tipos 

de processos seletivos oferecidos. Nesse sentido, preocupa-se com alimentação de 

seus canais de comunicação, mostrando-se presente nas principais redes sociais 

digitais, interagindo com seus públicos e com a sociedade, atualizando 

periodicamente seu site, otimizando a utilização de murais internos, organizando 

eventos e divulgando a produção de alunos e professores em encontros acadêmicos 

nacionais e internacionais e nas revistas eletrônicas do programa. Para efetuar com 

qualidade todas essas funções, contamos com a participação de um bolsista 

estagiário da área de comunicação em nossa equipe de trabalho que também é 

composta por uma profissional pós-graduada em Comunicação, vinculada ao 

Programa como bolsista Qualitec e por um profissional de relações públicas, 

funcionário da universidade. Todos atuam sob a supervisão da Coordenação do 

programa de pós. A experiência tem sido extremamente positiva para ambos os 

lados. Por parte do Programa, nota-se que desde a implantação do estágio, as 

rotinas de trabalho foram significativamente aperfeiçoadas. Nossos canais de 

comunicação estão sempre atualizados e os eventos agora contam com uma 

logística de divulgação e de registro que permite um maior alcance de pessoas, 

bem como uma memória das atividades realizadas. Por conseguinte, o 

relacionamento entre a pós-graduação, seus públicos e a sociedade está mais 

eficiente. Por parte dos estagiários, nota-se que a experiência de estagiar no 

PPGCOM promove uma formação ampla e diferenciada, uma vez que o convívio 

com os professores e pesquisadores do PPGCOM colabora para despertar seus 

interesses pelo universo acadêmico, enquanto são preparados para o mercado de 

trabalho. 
 

E-mail: denise.siqueira@yahoo.com.br 
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RADIOATIVIDADE – UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM 

RADIOJORNALISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO KISCHINHEVSKY 

Supervisor(es) Participante(s):  

Gisele Vazquez Sobral 

Izani Pibernat Mustafá 

Estagiário(s):  

Gabriela Rodrigues Malagutti 

Voluntário(s):  

Aline Batista da Costa 

Andressa Cristiane de Araújo 

Eduardo Seabra de LIma 

Luísa Barbosa Santos 
 

Introdução O Radioatividade é um programa produzido por alunos da disciplina 

Radiojornalismo e por bolsistas e voluntários do Laboratório de Áudio (AudioLab) da 

Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(FCS/UERJ) desde 2004. Constitui importante vitrine para a produção 

radiojornalística da Universidade voltada para o público externo. O programa – um 

radiojornal com 5 a 6 minutos de duração – é veiculado em rede local pela Rádio 

CBN, sempre no terceiro sábado de cada mês, por volta das 11h, como parte do 

CBN Universidade, projeto que reúne os principais cursos de Jornalismo do Rio de 

Janeiro. Somadas as frequências da CBN em AM e FM, o programa atinge audiência 

média próxima a 150 mil ouvintes por minuto (segundo dados do próprio Sistema 

Globo de Rádio). Atividades desenvolvidas Ao longo de 2014, foram veiculados 12 

programas, abordando temas como a onda de refugiados sírios no Brasil, o 

aumento do consumo de bebidas alcoólicas apesar da Lei Seca, a gentrificação dos 

estádios de futebol, a especulação imobiliária na Zona Norte e no Centro do Rio, a 

violência contra crianças, os direitos do consumidor em relação à rotulagem de 

alimentos, o alto custo da alimentação saudável, a proposta de regulamentação da 

prostituição como profissão e a adoção de cotas de conteúdo nacional audiovisual 

na TV paga. Depois de ser veiculado na CBN, todo programa é postado no portal 

colaborativo RadioTube, podendo ser reproduzido livremente mediante crédito. 

Resultados alcançados Desde 2009, o AudioLab foi contemplado com recursos do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ), possibilitando a reforma do estúdio, a compra de equipamentos e a 

contratação de dois bolsistas de Apoio Técnico – um de nível médio e outro de nível 

superior. O reconhecimento do Cetreina por meio da concessão de bolsa de EIC 

consolidou a constituição 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). 
 

E-mail: marcelok@uerj.br 
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RADIOJORNALISMO EM MÍDIAS LOCATIVAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO KISCHINHEVSKY 

Supervisor(es) Participante(s):  

Gisele Vazquez Sobral 

Izani Pibernat Mustafá 

Estagiário(s):  

Luísa Barbosa Santos 

Voluntário(s):  

Aline Batista da Costa 

Andressa Cristiane de Araújo 

Eduardo Seabra de LIma 

Gabriela Rodrigues Malagutti 
 

Introdução As tecnologias de informação e comunicação, com a universalização da 

telefonia móvel, possibilitaram, na última década, o surgimento das mídias 

locativas, que rearticulam a comunicação a partir de sistemas de 

georreferenciamento. A localização do usuário de telefones celulares inteligentes 

(smartphones) é determinada por sistemas globais de posicionamento (GPS), 

possibilitando o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Aplicativos calcados 

no uso de GPS se disseminaram, mas é raro o desenvolvimento de conteúdo 

midiático, nas universidades, para estes dispositivos. O presente projeto consiste, 

portanto, na criação de conteúdo radiofônico georreferenciado sobre a cidade do 

Rio de Janeiro, enfocando aspectos históricos, geográficos, sociais e culturais de 

bairros, ruas, museus, centros culturais, pontos turísticos e outros locais de 

relevância para cariocas e visitantes. Atividades desenvolvidas Iniciado em 2015, o 

projeto está em sua primeira fase. O conteúdo está sendo desenvolvido por uma 

bolsista e por colaboradores do Laboratório de Áudio (AudioLab) da Faculdade de 

Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ), onde 

desde 2009 é desenvolvido o projeto “UERJ No Ar – O Rádio como Apoio à Inclusão 

Social e à Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico”, com apoio da FAPERJ 

e do CNPq. Resultados alcançados Recentemente constituído como Unidade de 

Desenvolvimento Tecnológico (UDT), cadastrada no InovUerj, o AudioLab passou 

este ano a contar com uma bolsista Qualitec, recém-doutora em Comunicação, e 

um bolsista de nível médio (Faetec), ambos envolvidos no projeto. O laboratório 

vem firmando parcerias com pesquisadores de outras unidades, entre os quais 

destacam-se o professor associado Alexandre Sztajnberg, coordenador do curso de 

bacharelado em Ciência da Computação, e ligado aos programas de Mestrado em 

Eletrônica (PEL/FEN/UERJ) e Ciências Computacionais (CComp/IME/UERJ); o 

professor de Geografia da UERJ João Baptista Ferreira de Mello, coordenador do 

projeto Roteiros Geográficos do Rio; e o professor de História Contemporânea 

Flaviano Bugatti Isolan, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH/UERJ). 

O professor Alexandre está desenvolvendo o aplicativo georreferenciado, eixo do 

projeto, enquanto os professores João Baptista e Flaviano avalizam o conteúdo 

produzido por bolsistas e colaboradores. A expectativa é de que um protótipo do 

aplicativo entre em fase de testes até o fim do ano. 
 

E-mail: marcelok@uerj.br 
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TJ UERL ONLINE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e 

Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

AFFONSO HENRIQUES DA SILVA REAL NUNES 

Estagiário(s):  

Caio César Penna dos Santos Pereira 
 

O TJ UERJ Online é um projeto que existe há cerca de 15 anos e que procura uma 

adequação da linguagem televisiva à internet. Neste período, alguns coordenadores 

assumiram a supervisão do projeto com diferentes abordagens da proposta, 

algumas delas bastante semelhantes à linguagem televisiva o que fez com que, por 

um período, as reportagens e programas produzidos fossem uma repetição daquilo 

que normalmente se assiste no jornalismo televisivo. Sabe-se que é difícil fugir dos 

modelos, ainda mais quando esses modelos foram desenvolvidos em décadas de 

aperfeiçoamento, o que levou à uma técnica assimilada pela quase totalidade das 

emissoras de televisão que, praticamente, a repetem há muito tempo. Por outro 

lado, mesmo depois de 20 anos de internet comercial, a rede se coloca como um 

ambiente difícil de ser dominado, no sentido de que os internautas ganharam 

liberdade de escolha e não há como controlar suas atividades na rede. Se na TV é 

relativamente fácil prender o espectador com um programa atraente, na internet, o 

número de opções de escolha tende ao infinito, o que faz com que a navegação se 

torne aleatória. Um sujeito em frente a um computador conectado é uma nau sem 

rumo que pode ler jornais, assistir aos mais diversos vídeos, ouvir música, ler e 

escrever e-mails, fazer compras, participar de redes sociais etc. O desafio atual, 

pelo qual passa o projeto, é tentar compreender como tornar o conteúdo relevante 

para que valha a pena ser assistido na rede. A opção tem sido reduzir o número de 

produções e procurar um aprofundamento nas pautas que possa levar o internauta 

à uma maior compreensão do assunto abordado. 
 

E-mail: affonsohnunes@gmail.com 
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UERJ NO AR – O RÁDIO COMO APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E À DIFUSÃO 

DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO KISCHINHEVSKY 

Supervisor(es) Participante(s):  

Gisele Vazquez Sobral 

Izani Pibernat Mustafá 

Estagiário(s):  

Eduardo Seabra de Lima 

Voluntário(s):  

Aline Batista da Costa 

Andressa Cristiane de Araújo 

Gabriela Rodrigues Malagutti 

Luísa Barbosa Santos 
 

Introdução 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 deles 

superando a marca de 1.500 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. No momento, está em fase de 

finalização o desenvolvimento de um site próprio, hospedado em endereço uerj.br, 

para ampliar a visibilidade da produção laboratorial, atingindo novos públicos. 

Resultados alcançados 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, o 

projeto foi contemplado com recursos do CNPq e da FAPERJ, possibilitando a 

reforma do estúdio, a compra de equipamentos e a contratação de dois bolsistas de 

Apoio Técnico – um de nível médio e outro de nível superior. 
 

E-mail: marcelok@uerj.br 
  



498 

  

 
TEORIA DO JORNALISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e 

Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LETICIA CANTARELA MATHEUS 

Estagiário(s):  

David Luiz Barbosa de Souza 
 

Introdução: A disciplina “Teoria do Jornalismo” apresenta ao estudante um dos 

primeiros conteúdos específicos voltados para a formação jornalística, central para 

a conexão entre as matérias teóricas e práticas, uma vez que, embora se trate de 

uma disciplina fundamentalmente expositiva, sobre as teorias e conceitos que 

norteiam o trabalho jornalístico, ela possibilita a compreensão de quase todos os 

procedimentos práticos que o jornalista adota em sua profissão. É uma disciplina 

que fundamenta o conhecimento em jornalismo, dando subsídios aos estudantes 

para que tenham um bom desempenho no ENADE, pois seu conteúdo coincide com 

pelo menos 20% das questões daquela avaliação. Além disso, o conteúdo também 

possibilita ao estudante aproveitar grande parte das teorias e métodos 

apresentados nessa disciplina para a realização de sua monografia de final de curso 

três anos mais tarde. O objetivo é desenvolver uma visão crítica acerca das práticas 

jornalísticas contemporâneas; reconhecer e operar com conceitos normativos sobre 

jornalismo; perceber os efeitos do noticiário sobre o público e a responsabilidade do 

jornalista diante de relatos, interpretações e opiniões veiculadas nos meios de 

comunicação; operar com conceitos de agendamento, enquadramento, objetividade 

e verdade; perceber o caráter social da produção da notícia jornalística bem como a 

dimensão subjetiva que envolve a percepção social dos acontecimentos e seu 

processamento em notícia. Atividades desenvolvidas: O monitor acompanhou todas 

as aulas, fazendo pequenas intervenções com exemplos concretos e explicações; 

realizou as leituras obrigatórias e ainda procurou estudos complementares para se 

aprofundar. Chegou a preparar um material completar com exemplos que 

pudessem ilustrar o conteúdo; manteve a pasta da xerox organizada e se reuniu 

com comigo ao término de cada aula para fazer uma avaliação crítica e comentar o 

conteúdo. Na P2, que foram seminários temáticos, o monitor teve liberdade para 

criar seus próprios critérios de avaliação, que foram debatidos comigo ao final. 

Resultados alcançados: O monitor demonstrou domínio sobre o conteúdo 

ministrado, tendo sido estimulado na participação de outras atividades acadêmicas 

de pesquisa. Participou intensamente do curso, mas ainda está tímido no fator 

docência, que será a próxima etapa a ser estimulada. Para isso, pretendo ajudá-lo 

a montar um breve seminário e a fazer mais intervenções durante as aulas. 
 

E-mail: leticia_matheus@yahoo.com.br 
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ABORDAGENS PRÁTICAS EM INGLÊS PARA TURISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BEATRIZ FERNANDES CALDAS 

Estagiário(s):  

Lais Bandeira de Mello Campos Cardoso 
 

Abordagens Práticas Em Inglês Para Turismo UERJ, Departamento de Turismo, 

professora Beatriz Fernandes Caldas e Lais Bandeira de Mello Campos Cardoso Este 

projeto trata de questões ligadas ao ensino e aprendizado de inglês através de: 1) 

acolhimento dos alunos para as disciplinas de língua inglesa do curso; 2) busca de 

materiais didáticos de várias orientações teóricas e formatos digitais; 3) criação de 

material em inglês sobre pontos turísticos. Por um lado, o suporte físico que 

compõe o meio ambiente proporciona o uso virtual para facilitar o aprendizado de 

língua estrangeira. Por outro lado, o incentivo à qualidade torna o indivíduo agente 

organizador dos seus processos de aprendizado. No caso de nossos alunos, temos 

detectado algumas dificuldades até certo ponto antagônicas: 1) bloqueio do 

aprendizado de língua estrangeira; 2) assertividade mal conduzida que atrapalha o 

aprendizado da língua estrangeira. Diante dessas conclusões estamos tentando 

compreender ambos os fenômenos e considerando abordagens para superar 

dificuldades. A primeira situação requer que examinemos cada caso, procurando 

reverter experiências de fracasso do aluno em seu aprendizado do inglês. No 

segundo caso, a assertividade mal conduzida poderá ser redirecionada de forma a 

mostrar ao aluno a real dimensão do aprendizado da língua estrangeira. O 

constante desafio proposto aos alunos por meio do uso efetivo das atividades 

propostas proporciona ao aluno não só um momento de experiências com 

dificuldade não previstas, mas também a possibilidade de soluções mais 

apropriadas para problemas concretos da lida com a língua inglesa. Esse 

acompanhamento vem acontecendo através do curso de extensão em andamento 

no departamento de Turismo em Teresópolis. A experiência com a língua inglesa 

propiciada através de atividades oferecidas pelos meios eletrônicos vem atingindo 

os objetivos propostos, com perspectivas de consolidação no apoio à melhoria do 

desempenho geral em língua estrangeira dos alunos do DTUR. Esses resultados se 

refletem na elaboração de textos turísticos sobre o Brasil, conforme se demonstra 

no pôster aqui exibido. 
 

E-mail: BEATRIZCALDAS@TERRA.COM.BR 
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CEMPRE - CENTRO DE EMPREENDEDORISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 

Informação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARINILZA BRUNO DE CARVALHO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Antonio Carlos de Azevedo Ritto 

Estagiário(s):  

Bruna Nunes Fontenelle 

Voluntário(s):  

Bruno Costa Criscuolo 

Pedro da Graça Meirelles 
 

A proposta do projeto é desenvolver a capacidade empreendedora dos alunos, 

membros das equipes de projeto, pesquisadores e colaboradores, estimulando e 

dando ferramentas inovadoras àqueles que estiverem interessados e direcionados à 

gestão de um projeto vida, pessoal e profissional integrados, na prática de valores 

éticos, morais e solidários. São desenvolvidas e aplicadas metodologias para a 

disseminação do perfil empreendedor no comportamento pessoal, profissional, bem 

como no desenvolvimento de ações nas várias áreas do conhecimento, em 

particular na educação. Ampliar o escopo de visão dos profissionais se faz mister 

nos dias de hoje. Entendemos que alunos e professores, devam atuar de modo 

inovador no papel de cada um. 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 justifica como atendimento a demanda 

inconsciente de uma comunidade que precisa conhecer, para aprender e fazer bem. 

O projeto utiliza a metodologia de tecnologia social, inovação e avaliação. Usa 

também, estudos de caso, oficinas e workshops. O plano de trabalho teve inicio 

com a Capacitação da equipe UERJ e parceiros da Sescoop para o uso do Excel 

Intermediário; Capacitação dos funcionários da UERJ para a utilização do software 

de Patrimônio; Cursos de tecnologia em- Php, java básico, mysql, Ms Project. 

Seminário de Qualidade, Metodologia Canvas, Seminários com a Firjan e Inmetro 

sobre Economia Criativa, Gestão do Conhecimento, Avaliação da Conformidade. 

Todos os cursos, palestras e workshops tiveram como público alvo empresas 

juniores e seus orientadores, incubadoras e suas empresas incubadas, professores, 

alunos e a sociedade em geral. Apresentação na uerj sem muros. Apoio as 

disciplinas de empreendedorismo na graduação, gestão da inovação no doutorado 

de meio ambiente e o mba em gestão de negócios e de projetos. Também foram 

realizados e apoiados pelo programa Cempre o 7º WCTI da UERJ, além do 6º 

Workshop de Empreendedor realizado em maio de 2015, em parceria com a 

Cetreina. 
 

E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
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MAPEAMENTO TURÍSITICO EM TERESÓPOLIS (RJ) COM BASE EM 

CARTOGRAFIAS SOCIAIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLEBER MARQUES DE CASTRO 

Estagiário(s):  

Nataly Cristine Affonso Machado 
 

A cidade de Teresópolis possui potencial turístico para segmentos como turismo de 

aventura e ecoturismo, porém, atrativos não tão famosos e com um valor simbólico 

para a comunidade local são esquecidos pelo setor público e privado que norteia o 

turismo em Teresópolis. O objetivo da nossa pesquisa é identificar onde estão, 

realmente, os atrativos na concepção dos cidadãos, que moram e vivenciam a 

realidade do município, além do que a prefeitura municipal informa oficialmente 

como atrativo turístico, estimulando a participação da população no turismo e 

contribuindo para uma gestão mais eficiente de políticas públicas do setor. Além 

disso, contribuir para o entrosamento da universidade com a comunidade local. A 

Cartografia Social é um importante instrumento para avaliar os problemas não só 

da atividade turística, como também, problemas sociais, econômicos, que cercam a 

comunidade, uma vez que faz uma representação do espaço vivido através de 

mapas temáticos. Como etapa metodológica, após um breve levantamento de 

dados sobre os bairros Caleme e Granja Guarani, estamos realizando oficinas para 

que os moradores desses bairros expressem através de croquis, textos e 

conversas, o que realmente consideram como patrimônio natural ou histórico-

cultural e, a partir dos resultados construir mapas temáticos com base na 

percepção dos moradores. Em dezembro do ano passado realizamos a primeira 

oficina na Granja Guarani e os moradores puderam se expressar através de 

croquis, textos e conversas. Após a realização da primeira oficina analisamos e 

listamos os dados coletados com os moradores para fazer um mapeamento síntese 

através da ferramenta Google My Maps para a elaboração de um mapa temático 

com a percepção dos moradores da Granja Guarani. Também estamos organizando 

a segunda oficina que acontecerá no Caleme. Esperamos que a pesquisa contribua 

para (re) valorização de paisagens pouco conhecidas ou abandonadas, e oriente a 

gestão da atividade turística em Teresópolis. 
 

E-mail: cleber.uerj@gmail.com 
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PROJETO OFICINAS ESDI: SEU DESENVOLVIMENTO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Desenho industrial / Desenho de 

Produto 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ ANTONIO DE SABOYA 

Estagiário(s):  

Marcus vinicius Reis Gama 
 

As oficinas e laboratórios da ESDI, desde a sua fundação, tem sido parte integrante 

e valiosa do processo de trabalho dentro da escola. Na fundação da ESDI, as 

oficinas de madeira e metal foram pensadas para a fabricação de protótipos, e 

dentro desses parâmetros foram dimensionadas. Desde então, a ênfase do ensino 

mudou, mas as oficinas continuaram com basicamente a mesma configuração da 

sua fundação. Com o tempo, foi-se criando uma defasagem entre as necessidades 

rapidamente mutantes de formação e aprendizagem, e o suporte que as oficinas 

podiam de fato oferecer. Mais recentemente, o processo se intensificou com a 

entrada em cena da automação, dos sistemas CAD-CAM, da prototipagem rápida – 

a defasagem já existente se ampliou acentuadamente. Em tempos mais recentes, 

procurou-se conceituar uma oficina de modelagem com o objetivo de servir de 

suporte às disciplinas relacionadas a projeto de produto, para a confecção de 

modelos físicos 3D para os projetos desenvolvidos pelos alunos. Tal abordagem 

reforçou a importância da mesma na formação acadêmica, pois além de auxiliar na 

visualização do projeto de forma mais precisa, introduz o aprendizado básico dos 

meios e processos de produção, além do aluno ter a chance de lidar com diversos 

materiais, observando suas características e limitações, tudo isso de modo ágil e 

direcionado. No primeiro ano na escola, os alunos cumprem horas-aula em oficina 

como matéria curricular, onde aprendem a lidar com materiais e máquinas que 

servem de apoio à disciplina de Metodologia Visual. Nesse período, as oficinas são 

oferecidas como parte fundamental do curso, e os alunos adquirem um 

conhecimento básico que poderão utilizar e aprimorar nos anos seguintes para 

desenvolver seus projetos e modelos. O atual laboratório de modelagem se 

subdivide em três: madeira, metal e materiais/modelagem; cada uma desses 

demanda conhecimentos, traquejo e maquinário específico. Tal estrutura conta 

ainda com o suporte de um laboratório especial, onde alunos (com a orientação de 

professores de projeto de design) desenvolvem projetos para diversos fins. Este 

incorpora uma oficina de modelos leves, e dentro de um processo recente de 

modernização, passou a dispor de torno/fresa de pequeno porte, uma fresa 

automática, máquina de prototipagem rápida e centro de usinagem, o que ampliou 

significativamente a sua capacidade de modelamento e experimentação formal. O 

estagiário se integra nesse ambiente, e busca colaborar no seu aprimoramento. 
 

E-mail: lsaboya@esdi.uerj.br 
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PROJETO PROCAC – PROCESSO COLABORATIVO DE ARTICULAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 

Informação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RITTO 

Estagiário(s):  

Ismael Souza da Silva 

Nathalia Macedo Silva Monteiro 

Voluntário(s):  

Lays Figueiredo Evangelista 
 

O conhecimento é a força maior na identificação e aproveitamento de 

oportunidades no mercado de trabalho do mundo moderno. O desenvolvimento 

econômico se alimenta fundamentalmente da qualidade gestão do conhecimento, 

fonte de novos delineamentos e da inauguração de novos paradigmas no mundo da 

produção. Há novas e intensas ênfases no estudo do perfil do empreendedor, nas 

técnicas de negociação, na visão de futuro, na aquisição e gerenciamento dos 

recursos necessários ao negócio, que doravante faz uso de metodologias que 

priorizam técnicas de criatividade e da aprendizagem pró-ativa. Este Projeto visa a 

criar um Processo de Articulação com uma nova filosofia de construção do 

conhecimento, utilizando metodologias inovadoras que integrem ao conteúdo 

técnico e científico atividades relacionadas à vida em sociedade num aprendizado 

contínuo. O uso da tecnologia, nas salas de teleconferência, deve ter o caráter 

facilitador, no momento em que o projeto em tela objetiva articular o tradicional 

com o novo, integrando alunos de vários cursos e diferentes localidades com 

pessoas da sociedade em momentos e ocasiões diversas. A criação de uma nova 

relação entre o sujeito que aprende e o objeto de estudo observado, contribui na 

contextualização com a sociedade em que vive, ajudando-o a ser, aprender, fazer e 

conviver. A comunidade, a escola e a Universidade integradas poderão dar um 

norte, aos interessados e participantes do projeto, no desenvolvimento de uma 

visão crítica e reflexiva questionando ações, épocas, consequências, e, 

principalmente, como ser um agente de transformação nos dias de hoje como 

profissional, eterno aprendiz e cidadão. É parte do projeto, também, identificar 

vocações e estimular a elaboração de propostas que potencializem a capacidade de 

criação na sustentação de um projeto ou negócio que possa aliar à sua capacidade 

empreendedora as habilidades técnicas que garantam a qualidade indispensável à 

competitividade nacional e internacional. 
 

E-mail: ritto@ime.uerj.br 
  



504 

  

 
TURISMO RELIGIOSO E EVENTOS DE POPULAÇÃO ESPÍRITA NO BRASIL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Renata Barbosa 
 

Este trabalho tem como tema de pesquisa o turismo religioso e os eventos de 

população espirita, isto é, pessoas adeptas das ideias sistematizadas pelo francês 

Allan Kardec. A religião espírita foi popularizada em território brasileiro tendo o 

médium mineiro Chico Xavier, na cidade de Uberaba, como o personagem mais 

conhecido no meio espirita. O trabalho tem como objetivo pesquisas os eventos 

espíritas como aspecto do turismo religioso no Brasil. Segundo o Ministério do 

Turismo, o turismo religioso no Brasil representa um quinto da renda gerada no 

mercado turístico nacional. O turismo religioso é um segmento do mercado turístico 

que se manifesta no espaço geográfico. Esse segmento turístico se constitui em 

fenômeno multifacetado porque ele não é apenas religioso, mas também territorial, 

político, cultural e econômico. As viagens nacionais e internacionais motivadas pela 

fé religiosa vêm se consolidando como um segmento do mercado turístico, isto é, o 

turismo religioso (ANDRADE, 2001). Por sua vez, o turismo religioso espírita ocorre 

como fenômeno disperso no território brasileiro, em eventos de grande porte como 

Congressos, Simpósios e Seminários em níveis municipal, estadual, nacional e 

internacional. Esses eventos espíritas que atraem grande número de pessoas, sem 

dúvida, suscitam estudos que os vinculem ao que entendemos como turismo 

religioso. (SANTOS, 2015). A metodologia consiste no levantamento estatístico 

geográfico dos eventos espíritas realizados no Brasil, tendo como recorte espacial 

os estados de São Paulo, Rio de janeiro e Minas Gerais, no período de 2004 a 2014. 

Quanto ao resultados esperado tem o propósito de consolidar um pequeno banco 

de dados acerca deste tema, uma vez que há enorme escassez de pesquisa acerca 

deste objeto. A participação do estagiário consiste em realizar o levantamento de 

dados, leituras acerca do turismo religioso e dos eventos espíritas. Nesse sentido, 

este trabalho se constitui como contribuição ao processo formativo do bacharel em 

Turismo na perspectiva de desenvolvimento intelectual e técnico acerca desta 

temática. 
 

E-mail: albert.geo@uol.com.br 
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TURISMO SEXUAL: ORIGENS E CONSEQUÊNCIAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LEANDRO SOUZA MOURA 

Estagiário(s):  

Juliana de Paula Gomes 

Voluntário(s):  

Isis Pimentel Dantas 

Marcelle Regalo Alves de Brito 
 

O turismo é uma atividade crescente que vem movimentando a economia de 

diversas regiões brasileiras, ao mesmo tempo em que tenta promover o 

desenvolvimento local e algum benefício para a população, como maior quantidade 

de capital para os investimentos em instituições públicas, infraestrutura para a 

cidade, atratividade e lazer para a população e seus visitantes, além da geração de 

empregos diretos e indiretos. Uma de suas vertentes – o turismo sexual, apesar de 

não ser reconhecido pela Organização Mundial do Turismo (1995) como um 

segmento turístico, pode ser considerado como tal, pois oferece “produtos e 

serviços”, que incluem trabalhadores na sociedade, que a cada dia mais buscam ser 

reconhecidos como empregados comuns, e a legalidade de seus direitos. Embora a 

prostituição não seja ilegal no país, e ocorra em toda parte do mundo, o aspecto 

cruel, desumano e degradante do turismo sexual, se revela na exploração de 

menores e no tráfico de pessoas, enriquecendo aliciadores que exploram pessoas, 

utilizando-se de aspectos negativos como a miséria da população, a dificuldade no 

mercado de trabalho, e as péssimas condições educacionais, sensibilizando vítimas 

do descaso político e oferecendo o que alegam ser uma “oportunidade” para essas 

pessoas obterem seu sustento e o de sua família, ainda que por meio da 

prostituição de seus filhos e filhas, mesmo quando eles mal chegaram à 

adolescência. As consequências apontadas por esse tipo de turismo, realizado de 

forma ilegal, são essencialmente danosas para o destino turístico, com implicações 

sociais e culturais de difícil reparação, e o desafio para o enfrentamento desta 

realidade, passa pelo comprometimento das autoridades, especialmente das 

autoridades locais, dificultando também estudos sobre o tema. O Brasil se tornou 

um dos principais destinos na rota do Tráfico de Pessoas, envolvendo também a 

exploração sexual de adultos e crianças. 
 

E-mail: lemoura05@yahoo.com.br 
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UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO DA TRAVESSIA PETRÓPOLIS-TERESÓPOLIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RAFAEL ANGELO FORTUNATO 

Estagiário(s):  

Nathália Mayume Maeda 
 

A antropologia é capaz de abordar e estudar o homem, suas ações e seus 

significados. Devido à complexidade de muitos desses estudos a antropologia 

trabalha com vários campos do saber e o turismo não é uma exceção. Desde os 

anos 70 há estudos mais aprofundados sobre peregrinações no mundo e eles 

tratavam o turismo e a peregrinação de maneira similar. A partir dos anos 90 

antropólogos e sociólogos iniciaram estudos mais aprofundados que nos ajudam a 

compreender as diferenças entre peregrinação e turismo e seus pontos de relação 

(STEIL, 2009). Nesse contexto, decidimos investigar o que buscam as pessoas que 

fazem a travessia Petrópolis-Teresópolis, a fim de compreender os significados 

atribuídos à atividade, o comportamento e o perfil desses turistas. Para isso iremos 

trabalhar com a observação participante e com relatos etnográficos, indo a campo 

com filmadora para captar relatos desses viajantes, vivenciar e experimentar o 

roteiro e produzir um documentário que possa ou não aproximar esses turistas dos 

peregrinos, analisando como esse tipo de vivência pode se associar a caminhadas 

menores e aplicá-las em diversos casos que englobam o contato com a natureza, 

seja pela busca, pelo encontro com o “sagrado” ou pela própria educação ambiental 

e respeito à natureza. Acreditamos que essa pesquisa irá contribuir para os estudos 

da antropologia, do turismo, do ecoturismo, da educação ambiental e até mesmo 

da religiosidade, pois a pesquisa se caracteriza por certa interdisciplinaridade e 

busca novos caminhos de aproximação do homem com a natureza. 
 

E-mail: fortrafa@hotmail.com 
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MONITORIA DE GEOPROCESSAMENTO - DEPARTAMENTO DE TURISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLEBER MARQUES DE CASTRO 

Estagiário(s):  

Michelle Marques Braga 
 

Os conceitos e técnicas de geoprocessamento estão, ao longo dos anos, cada vez 

mais desenvolvidos e aperfeiçoados e, além disso, as atuais tecnologias de 

informação viabilizam a elaboração de “softwares” como instrumentos de análise 

espacial, importantes para o turismo. Neste contexto, a monitoria de 

Geoprocessamento propõe um maior contato por parte dos alunos e do monitor 

com estas ferramentas com objetivo de: incentivar o domínio das técnicas de 

geoprocessamento, garantir um maior aprendizado de todos os discentes a partir 

de práticas pedagógicas mais dinâmicas e que valorizam a troca de informações e 

estimular uma maior interação entre monitor e docente, auxílio mútuo e 

comprometimento com as tarefas exigidas por parte do monitor. Dentre as 

atividades já estabelecidas pelo monitor, destacam-se: auxílio ao docente na 

elaboração das aulas teóricas e práticas bem como nos processos de avaliação da 

disciplina, auxílio aos demais alunos quanto ao esclarecimento de dúvidas, 

execução e correção dos exercícios práticos, além de leitura e pesquisa acerca de 

dados do turismo no Brasil utilizados e inseridos nas tarefas práticas da disciplina. 

Como resultados apresentaremos algumas das atividades desenvolvidas em aulas 

práticas, desde a busca por arquivos vetoriais disponíveis gratuitamente, até a 

construção de mapas temáticos, através da utilização do "software" livre Quantum 

GIS 2.8.2, como por exemplo: mapas político-administrativos, mapas temáticos 

ambientais e com base em dados do anuário estatístico do turismo. 
 

E-mail: cleber.uerj@gmail.com 
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TURISMO E O CANDOMBLÉ NA CIDADE DE SALVADOR - BA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Stella Matera Matias 
 

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa a relação entre o candomblé e o 

turismo na cidade de Salvador. A pesquisa teve como objetivo investigar algumas 

das contribuições do candomblé para a atividade turística da cidade. Isso foi 

analisado através de alguns elementos do espaço turístico e aspectos da cultura, 

como festas religiosas expressivas, pontos turísticos famosos, um pouco da 

gastronomia, dos ícones no imaginário das pessoas sobre o destino. A metodologia 

da pesquisa se apoiou na análise de bibliografia e propagandas turísticas da cidade 

e do Brasil, em entrevistas qualitativas e visita de campo aos locais de interesse. 

Começamos fazendo uma breve abordagem acerca das definições e dos conceitos 

da atividade turística. Depois, o destino e suas características turísticas são 

explicados. A formação do candomblé no país também é um ponto analisado, uma 

vez que é necessário para contextualizar o tema da pesquisa. Após a conceituação 

de todas as premissas, iniciamos a relativização entre o destino e a religião e, para 

isso, analisamos os dois segmentos em que a pesquisa se enquadra (cultural e 

religioso), bem como os pontos turísticos de interesse e duas festas religiosas: a 

lavagem do Bonfim e a festa de Iemanjá. Como resultado da pesquisa, foi 

constatado que as propagandas turísticas acerca da imagem veiculada de Salvador 

têm alguma relação com o que os turistas nacionais e internacionais entrevistados 

responderam. Nossa participação nesta pesquisa se deu, além da revisão 

bibliográfica, através do trabalho de campo com entrevistas aos turistas nacionais e 

internacionais. Este trabalho teve impacto positivo e de relevância no processo 

formativo de Bacharela em Turismo. 
 

E-mail: albert.geo@uol.com.br 
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BIOTECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE: A UERJ NA ESTRUTURAÇÃO DO 

BIORH 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / 

Centro: COORD. DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO 

Unidade: COORD. DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TATIANE ALVES BAPTISTA 

Estagiário(s):  

Rafael Amaral de Queiroz 
 

O setor de Biotecnologia atende demandas importantes como da saúde, agricultura, 

energia e etc. O projeto propõe gestão do conhecimento onde a integração é 

entendida como essencial para que os pesquisadores, grupos de pesquisa e 

laboratórios de investigação sejam potencializados através da interação, troca e 

reconhecimento da sua capacidade interna, aumentando a produtividade, da 

excelência acadêmica e da disseminação do conhecimento em Biotecnologia, 

privilegiando o viés da inovação inerente a esta área. Este trabalho ganha 

relevância social por representar um esforço de consolidação da política pública do 

Estado do Rio de Janeiro (ERJ) para o setor e, ao mesmo tempo, pelo seu caráter 

inovador, fortalecendo a comunidade acadêmica através da sua integração. Como 

objetivo, o estudo avalia a oferta de RH em Biotecnologia no ERJ por parte das 

Instituições de Ensino para atender o mercado de forma objetiva e consistente. Na 

fase atual do projeto nos dedicamos sistematização e socialização em eventos e 

publicações dos dados da pesquisa de egressos dos cursos relacionados à área de 

Biotecnologia e sua relação com o mercado de trabalho, o que consideramos o 

primeiro produto da experiência do estágio interno complementar. Neste produto 

relacionado, chamou atenção a situação econômica de desemprego, a baixa fixação 

de técnicos no mercado de trabalho de biotecnologia do ERJ devido ao caráter 

pouco competitivo dos salários oferecidos e grande quantidade de egressos que 

permanecem em atividades acadêmicas, tais como bolsas de mestrado e 

doutorado. Outro produto desta fase do estágio é a montagem do Portal de 

Biotecnologia, um espaço de oportunidades para conexão entre as demandas do 

setor produtivo (empregadores) e os profissionais da área que buscam informações 

que facilitem a entrada no mercado de trabalho. Por ultimo, o projeto está em fase 

de planejamento e execução para a consolidação da sua sede. Espaço físico situado 

no bairro do Grajaú, para abrigar os cursos, os eventos e as atividades de rotina do 

Centro de Gestão Integrada do Conhecimento – BIORh. Essa última atividade vem 

sendo a pauta principal das atividades do estágio, onde estagiário vem 

acompanhando desde a montagem do projeto básico para a criação desse espaço 

até o planejamento estratégico do Centro. 
 

E-mail: tatianebuerj@gmail.com 
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O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA GEORGE 

EASTMAN – CDIT E O PROGRAMA DE INCUBAÇÃO DA UERJ – APOIO À 

DINAMIZAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS SUL FLUMINENSE DO 

CAMPUS UERJ RESENDE” 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração de 

Setores Específicos 

Centro: COORD. DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO 

Unidade: CENTRO DE DESENV. E INOVAÇÃO TECN. GEORGE EASTMAN 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE ALVARENGA PALMEIRA 

Estagiário(s):  

Mariana Alcantara Rezende 
 

INTRODUÇÃO A cessão de espaço físico, feita pela KODAK à UERJ, em 1993, para 

implantação do Campus Regional UERJ Resende-CRR, com a condicionante de 

implantação de uma incubadora de empresas como apoio à estruturação de um 

parque tecnológico, apoia estratégia de desenvolvimento do Programa de 

Incubação da UERJ, envolvendo a Incubadora de Empresas Sul Fluminense, criada 

em 1992, com o apoio do Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

George Eastman - CDIT, criado em 2011 como um parque tecnológico da UERJ. 

Ressalte-se que por décadas, muitos países vêm implantando habitats de inovação 

que envolve incubadoras, parques tecnológicos e polos. Incubadoras têm estágios 

diferenciados de desenvolvimento e, na medida em que seus empreendimentos 

evoluem, é necessário transferi-los para um parque tecnológico. Incubadoras e 

parques têm vínculo permanente de trabalho e interação. A evolução de um 

fortalece a do outro. Este projeto tem o objetivo de apoiar a Incubadora com a 

implantação de um programa de excelência em gestão, com a implantação de 

métodos e práticas do CERNE/ANPROTEC, focando na obtenção de melhor 

desempenho qualitativo e quantitativo tanto da Incubadora quanto de seus 

empreendimentos. OBJETIVOS Objetivos: fortalecimento da cultura empreendedora 

na Região; geração de empreendimentos inovadores bem sucedidos; fortalecimento 

e desenvolvimento da Incubadora de Empresas Sul Fluminense - aprimorar 

serviços; ampliação da participação de alunos e pesquisadores do CRR nas suas 

modalidades de atuação, especialmente na pré-incubação; ampliação da taxa de 

sucesso dos empreendimentos; promoção de projetos de P&D entre a Incubadora e 

pesquisadores UERJ; incrementar programa de capacitação e difusão de cultura 

empreendedora; estreitamento de relacionamento com as outras incubadoras e 

centros de conhecimento da UERJ. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Foram 

desenvolvidas práticas-chave dos processos CERNE de “Sensibilização e 

Prospecção” e “Gerenciamento Básico” e “Seleção”. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Seleção de projeto no Edital FAPERJ 37/2014; sensibilização para o 

empreendedorismo e atividades da Incubadora à cerca de 300 (trezentos) alunos 

do CRR/FAT; Implantação do software de gestão MACROPUS; colaboração da 

Incubadora na elaboração conjunta do Edital Geral de Seleção de candidatos para 

às Incubadoras UERJ lançado em 07/2015. Ser Unidade de Desenvolvimento 

Tecnológico – UDT/SR2. 
 

E-mail: palmeira@uerj.br 
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SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS PARA REALIDADES MUNICIPAIS: 

INVESTIGAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DO "BOLETIM 

FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO" 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração Pública 

Centro: COORD. DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO 

Unidade: COORD. DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA CRISTINA PAES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Tatiane Alvas Baptista 

Estagiário(s):  

Victor de Lacerda Lima Conde 
 

O projeto Soluções estratégicas para realidades municipais: investigação e 

sistematização para produção do "Boletim Fronteiras do Conhecimento” se insere 

no âmbito da Coordenadoria de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento – CEED, 

instância da UERJ que vem empreendendo diversas ações visando o 

desenvolvimento da política de interiorização estratégica da UERJ. A CEED, através 

do contato permanente com os municípios, realiza atividades de atualização de 

dados, mapeamento de necessidades, articulação das relações internas de 

sensibilização e do potencial identificado na universidade junto às prefeituras. 

Dentre as razões que fundamentam a relevância institucional para a realização 

deste projeto destacamos que através dele a UERJ se projeta como uma instituição 

comprometida com o Estado do Rio de Janeiro, reforçando sua identidade, 

presença, interiorização e reconhecimento social, sob a ótica de que a Universidade 

é de todo o Estado e não apenas da sua região metropolitana. Além disso, o projeto 

aproxima a UERJ do Governo do Estado, concretizando um canal de relacionamento 

estratégico entre Estado - Universidade – Municípios. Ainda, o projeto embora 

desenvolvido em uma unidade administrativa, tem seu cunho acadêmico 

acentuado, pois visa à inserção do aluno bolsista no processo de investigação, 

sistematização, produção e editoração do Boletim Fronteiras do Conhecimento, cuja 

premissa reside no fato de que a informação é imprescindível para que o indivíduo 

se coloque na posição de agente inovador e proponente de soluções. Assim, o 

Boletim consiste numa publicação eletrônica que pretende divulgar para os contatos 

institucionais, políticos e estratégicos do Estado do Rio de Janeiro os últimos 

avanços nas diversas áreas do conhecimento, bem como prospectar a produção 

acadêmica de referência da Universidade. A primeira edição foi publicada em junho 

de 2015 e trouxe relevantes e recentes estudos e pesquisas sobre ciência e 

comunicação, além de contar com entrevistas com a coordenação do Laboratório de 

Estudos em Mídia e Esporte e do Departamento de Neurocirurgia do HUPE. 

Amplamente divulgada, a edição de estreia teve excelente feedback dos 

colaboradores e parceiros institucionais, demonstrando que os objetivos estão 

sendo alcançados. A segunda edição está em fase de elaboração e tem previsão de 

publicação em agosto de 2015. 
 

E-mail: mcpaes@uerj.br 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA 

UNIVERSIDADE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / 

Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA VIRGINIA MOREIRA 

Voluntário(s):  

Mariana Nogueira Marzoa 
 

O trabalho desenvolvido pela Assessoria de Imprensa da Diretoria de Comunicação 

Social (Comuns) da UERJ consiste no relacionamento com a mídia faz tanto o envio 

de sugestões de pauta aos veículos de comunicação como o atendimento às 

solicitações de jornalistas. Essa é atividade de importância fundamental para a 

imagem da UERJ na sociedade. O estágio interno complementar tem por objetivo 

permitir que a equipe de estagiários, estudantes da Faculdade de Comunicação da 

UERJ, acompanhe a dinâmica de uma assessoria de imprensa complementando a 

teoria ensinada em sala de aula. O atendimento às solicitações da imprensa 

consiste na indicação de professores como fonte em matérias e entrevistas 

produzidas pelos veículos de comunicação. Todos os pedidos são compilados em 

um relatório mensal. A Assessoria de Imprensa envia também informações sobre 

eventos com o intuito de divulgar as pesquisas e atividades desenvolvidas pela 

UERJ.O monitoramento das entrevistas concedidas pelos especialistas da UERJ é 

realizado diariamente por empresa terceirizada e acompanhado pela Assessoria de 

Imprensa.Ao longo de 2014, foram compiladas 1.888 matérias nos meios 

impressos, online, rádio e televisão. Desse total, 47% foram de impressos, 47% 

on-line, 4% de TV e 2% de rádio. Até junho de 2015 foram totalizadas 621 

matérias, sendo 85% on-line e o 15% restante se dividindo igualmente entre 

impressos, rádio e TV.Os cinco temas mais solicitados foram Educação, Meio 

Ambiente / Ciência e Tecnologia, Cidade, Saúde e Política. 
 

E-mail: comuns@uerj.br 
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CERIMONIAL E PROTOCOLO: PROGRAMA DE 

APERFEIÇOAMENTO INTEGRADO (PAI) 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SONIA VIRGINIA MOREIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Claudio Cotrim de Carvalho 

Estagiário(s):  

Andreza Mello Alves de Lima 

Raphaela Reis dos Santos 

Voluntário(s):  

BÁRBARA SERRACHIOLI DE ALMEIDA 

JOÃO VITOR ASSIS DE JESUS 
 

O uso de eventos e do cerimonial como instrumento de comunicação tem 

contribuído de forma inquestionável na obtenção de uma imagem organizacional 

positiva. Por este motivo requer um trato profissional no seu planejamento e 

execução. Neste contexto, o Programa de Aperfeiçoamento Integrado (PAI) surge 

da junção de dois outros projetos do setor, o Programa de Visitas Institucionais e o 

Programa de Aperfeiçoamento Interno. A proposta é a realização de uma série de 

ações voltadas à capacitação e aprimoramento da equipe, além de visitas 

institucionais, intercâmbios e parcerias. Os principais objetivos do PAI são: criar 

uma sólida troca de experiências profissionais, aprimorar as práticas de cerimonial 

e organização de eventos da UERJ, favorecer o desenvolvimento de um ambiente 

de aprendizagem contínua e possibilitar a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. O Programa de Aperfeiçoamento Integrado parte, inicialmente, do 

levantamento de informações tendo como premissas a análise de experiências 

anteriores e o benchmarking (busca das melhores práticas). As atividades 

desenvolvidas contemplam as necessidades de aperfeiçoamento da área, o 

planejamento das ações em termos de médio e longo prazo e a operacionalização 

das atividades necessárias para a realização do programa (cronograma de 

atividades, conteúdo programático, infraestrutura necessária, contatos, etc.). Em 

termos de metodologia, o PAI utiliza os seguintes instrumentos: mini-treinamentos 

com duração de uma hora na própria sala de trabalho, oficinas abertas a 

convidados com duração média de 4 horas, encontros/reuniões de trabalho e visitas 

internas e externas. Até o momento os resultados são os seguintes: realização de 6 

visitas externas, 2 oficinas abertas, mais de uma dezena de mini-treinamentos e 

encontros/reuniões, além de parcerias institucionais com os setores de eventos e 

cerimonial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Petrobras e Universidade 

Federal Fluminense. 
 

E-mail: comuns@uerj.br 
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A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA EDUCATIVA NO ÂMBITO DO PROCESSO 

TRANSEXUALIZADOR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 

(HUPE/UERJ) 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA CRISTINA BRASIL SANTOS 

Estagiário(s):  

Marcela Virgilio Vendramini de Souza 

Voluntário(s):  

Pryscilla Cristinne Dasmasceno Souza 

 Carolina Goncalves Santos de Brito 
 

INTRODUÇÃO O Hospital Universitário Pedro Ernesto é uma Unidade de saúde de 

média e alta complexidade situada no Rio de Janeiro cuja oferta de serviços é 

ampla e variada sendo o acompanhamento a homens e mulheres transexuais, no 

âmbito do processo Transexualizador, um dos serviços oferecidos . Tal serviço teve 

início em 2003, porém de forma ainda não regulamentada pelo Sistema Único de 

Saúde. Atualmente, o programa segue as regulações da Portaria Nº 2.803, de 19 

de novembro de 2013 que aponta as diretrizes para o atendimento integral a 

mulheres e homens transexuais além das travestis numa perspectiva de 

acolhimento, inclusão social e cidadania. Majoritariamente, o Programa é procurado 

por usuários e usuárias que possuem demandas muito específicas que ultrapassam 

os procedimentos cirúrgicos da trangenitalização, requerendo acesso ao tratamento 

hormonal, acompanhamento dermatológico (depilação à Laser), fonoaudiológico 

(modulação da voz), retificação de nome e gênero no registro civil, entre outros. 

OBJETIVO Este trabalho tem por objetivo suscitar a reflexão e o debate a cerca do 

acesso à saúde no escopo da diversidade sexual e de gênero, bem como conhecer 

as questões que permeiam a vida dos usuários do processo transexualizador do 

HUPE e contribuir para a inclusão dessa população aos serviços. METODOLOGIA 

Pretende-se com o presente projeto elaborar uma cartilha apontando de forma 

simples e direta a temática da transexualidade e apresentar os serviços disponíveis 

a esse público na unidade de saúde bem como seu fluxo CONCLUSÃO Entendemos 

que, a partir do trabalho proposto será possível trabalharmos diferentes dimensões 

da atuação do assistente social destacando que para além do trabalho assistencial 

que desenvolvemos em nossa prática profissional, pretendemos alcançar a 

dimensão sócio-educativa do serviço por meio das cartilhas produzidas. 

REFERÊNCIAS FOUCAULT, Michel. “História da sexualidade: a vontade de saber”. 

Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1985. v. 1 BENTO, Berenice. O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 

2008. CFESS, Código de Ética Profissional do Assistente Social, 1993. 
 

E-mail: mcristinabrasil@hotmail.com 
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A DIMENSÃO SOCIOEDUCATIVA DO TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL COM 

ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NEIDY MARCIA DE SOUZA SILVA 

Estagiário(s):  

Thamara Doria 
 

O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (Nesa) é um setor da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), organizado nos três níveis de atenção à saúde: 

primária, secundária e terciária. Esse trabalho é referente à atuação profissional da 

equipe do Serviço Social na Atenção Terciária, enfermaria Professor Aloysio 

Amâncio da Silva, localizada no Hospital Universitário Pedro Ernesto. A equipe do 

Serviço Social prioriza nos seus projetos de intervenção, o desenvolvimento de 

ações socioeducativas com os adolescentes e seus acompanhantes, tendo como 

referência a discussão de educação em saúde. A realização dessas atividades impõe 

à equipe um olhar ampliado em relação aos determinantes sociais do processo 

saúde e doença e da complexidade dos fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos, raciais, biológicos e psicológicos que determinam a vivência da 

adolescência. Cabe ao profissional, conduzir suas ações na negação da transmissão 

vertical da informação, buscando compreender e considerar o que os sujeitos 

pensam. Para respaldar esta prática a equipe pauta-se no referencial 

teorico/metodologico embasado na perspectiva da ação educativa e participativa, 

no principio da integralidade na atenção à saúde, com foco na consolidação dos 

direitos de acordo com o que preconiza as políticas publicas e os marcos legais e 

normativos no campo da criança e do adolescente. Vale ressaltar, que o 

desenvolvimento dessas atividades faz-se indispensável e necessário um perfil 

profissional propositivo e criativo, comprometido com o projeto Etico–Politico da 

profissão e a grande bandeira da implementação da Reforma Sanitária. 
 

E-mail: neidy@uol.com.br 
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ATENÇÃO À GESTANTE/PUÉRPERA USUÁRIA DE CRACK E OUTRAS DROGAS: 

TRABALHANDO NA PERSPECTIVA DE GARANTIA DE DIREITOS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MAYANA DE SOUZA GOMES DA SILVA 

Estagiário(s):  

Gabriela Gomes Taveira 
 

A elaboração e ampliação de políticas públicas são demandas iminentes frente ao 

constante aumento de usuários de drogas no Brasil. Essa realidade tem sido 

evidenciada, principalmente, nos espaços de atendimento da área da saúde, pois a 

política de saúde tem se apresentado como porta de entrada desse público, na 

medida em que este a procura para resoluções de questões imediatas no cuidado 

em saúde. Entretanto, é a partir desta inserção, que visa o tratamento de questões 

pontuais, que podemos pensar um conjunto de propostas de trabalho que vão para 

além das demandas pontuais por cuidado em saúde e que dizem respeito a uma 

perspectiva de saúde de forma ampliada. No que se refere especificamente à 

gestante usuária de crack e outras drogas, temos situações que se agravam e que 

demandam uma atuação profissional qualificada para trabalhar com a complexidade 

das questões que se apresentam de forma particular e que trazem à tona o 

conjunto de direitos relacionados à mulher e também os direitos das crianças. A 

complexidade dessas questões são desdobramentos de um contexto social que 

reflete a precarização dos direitos sociais, dentre eles o direito a saúde e o direito a 

vida. No trabalho cotidiano no núcleo perinatal, atendemos gestantes/puérperas 

que são usuárias de crack e outras drogas. Diante disso, e entendendo os HU's 

como espaços formadores e formuladores de modelos de atenção, é que podemos 

pensar esse espaço como um lócus privilegiado, no qual o desenvolvimento de 

estudos e pesquisas podem subsidiar respostas profissionais mais qualificadas. 

Sendo assim, temos estruturado um trabalho que visa qualificar os profissionais 

para atuar com modelos de assistência a esse público, na perspectiva do cuidado 

em saúde e na garantia de acesso a bens e serviços sociais. 
 

E-mail: mayana_souza87@yahoo.com.br 
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CONVERSAS COLETIVAS:TROCA DE EXPERIÊNCIAS E INFORMAÇÃO,ESPAÇO 

DE RELAÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TANIA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Yngledy Larissa Almeida Lins 

Voluntário(s):  

Camila Matias Guedes 
 

Uma nova lógica de cuidado se instala com a Reforma Psiquiátrica: o foco se 

desloca da doença para o sujeito e o seu andar com a vida. Tal mudança de 

paradigma tem exigido o desenvolvimento de um modelo assistencial que 

contemple a integralidade das práticas e ações de saúde e aposte na subjetivação 

dos espaços institucionais, de sorte que o sujeito em sofrimento psíquico possa ser 

visto em sua totalidade, tendo sua fala, sua história, sua percepção sobre si, o seu 

corpo, enfim suas necessidades reconhecidas e assistidas. É com base nesses 

parâmetros que o Serviço Social da Unidade Docente Assistencial de Psiquiatria 

pauta sua proposta de intervenção, desenvolvendo e incentivando práticas 

promotoras de contextos de interlocução entre usuários e técnicos, técnicos e 

técnicos, usuários e usuários, o Serviço de Psiquiatria do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto e a rede de saúde. Entre os processos de trabalho do Serviço Social 

em andamento nessa direção, acha-se a retomada das abordagens grupais no 

âmbito da sala de espera. Trata-se de encontros mensais que metodologicamente 

recorrem ao campo da comunicação e saúde. O Conversas Coletivas, denominação 

dada ao dispositivo grupal em questão, é uma ação estratégica que partilha do 

entendimento que produzir cuidado em saúde, e sobretudo em saúde mental, 

requer o investimento no estabelecimento de trocas, na circulação da palavra, na 

transformação dos espaços em lugares de experiência. O sujeito em sofrimento 

psíquico é alguém que, secularmente, se viu interditado, silenciado. Assegurar o 

seu direito de expressão é medida de saúde extremamente necessária. 
 

E-mail: tania.oliver@uol.com.br 
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O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL NOS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS DE 

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O PROCESSO TRANSEXUALIZADOR 

DO RIO DE JANEIRO EM QUESTÃO. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA CRISTINA BRASIL SANTOS 

Estagiário(s):  

Carolina Goncalves Santos de Brito 

Voluntário(s):  

Marcela Vendramini Souza 

Pryscilla Cristinne Dasmasceno Souza 
 

INTRODUÇÃO O presente trabalho aborda a inserção da equipe de assistentes 

sociais do Programa de Transexualidade do Hospital Universitário Pedro Ernesto 

(HUPE) no Comitê Técnico de Saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBT) no Rio de Janeiro. Ressaltando a importância desse espaço 

para a construção democrática e para a própria constituição profissional, que a 

partir dessa intervenção tem seu alcance ampliado para além das ações 

exclusivamente executivas. O Comitê também tem por finalidade a discussão e 

proposição de ações para subsidiar o avanço na atenção à saúde para essa 

população e fortalecer o combate à discriminação, homofobia e transfobia no 

Estado. É fundamental importância a participação democrática na construção do 

SUS, sendo assim, a composição do Comitê Técnico é composta por representantes 

do poder público, gestores, trabalhadores da saúde e representantes da sociedade 

civil. Tal experiência se constitui um rico espaço de inserção do estagiário posto que 

o mesmo passa a atuar em num âmbito incomum no cotidiano profissional, que é o 

espaço da gestão e formulação de políticas públicas. METODOLOGIA A metodologia 

consiste na construção de redes de apoio, através da análise bibliográfica e 

documental sobre o tema, bem como, a observação empírica e sistematização das 

reuniões do Comitê Técnico de Saúde LGBT. OBJETIVO Destacamos a importância 

da participação da equipe de Serviço Social do Processo Transexualizador do HUPE 

neste espaço de discussão e deliberação tão fundamental para a construção da 

cidadania da população LGBT, evidenciando o lugar estratégico que o serviço social 

pode ocupar no planejamento e gestão de políticas públicas, não se limitando 

apenas a execução das mesmas. RESULTADO/CONCLUSÃO O Comitê técnico de 

saúde da população LGBT é um espaço para a construção das diretrizes que 

fundamentam o projeto ético político do Serviço Social, tornando possível a 

construção de programas e políticas que viabilizem os direitos sociais da população 

LGBT. É importante destacar que essa arena política se constitui como um espaço 

de promoção da equidade e ao mesmo tempo de resistência da opressão na qual a 

população LGBT está inserida. REFERENCIA BENTO, Berenice. O que é 

transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 2008. BRASIL. Portaria n. 2.837 de 1° de 

dezembro de 2011. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2837_01_12_2011.html. 

Acesso em 01/07/2014. 
 

E-mail: mcristinabrasil@hotmail.com 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO E A ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS 

PORTADORES DE HEPATOPATIA CRÔNICA E DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

INTESTINAIS DO AMBULATÓRIO DA GASTROENTEROLOGIA DA 

POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DEBORA REGINA DE OLIVEIRA SILVEIRA 

Estagiário(s):  

Elizabeth Aline da Silva Toledo 

Voluntário(s):  

Vanessa da Conceição Batista 
 

O ambulatório da Gastroenterologia da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) é composto 

por uma equipe multidisciplinar, da qual o Serviço Social faz parte. O acometimento 

de hepatopatias e doenças inflamatórias intestinais chama a atenção para aspectos 

importantes das condições de vida dessa população, pois podem interferir de 

diferentes formas nas suas relações sociais, o que torna fundamental a atuação de 

equipe interdisciplinar. O estágio supervisionado objetiva promover a integração 

entre a formação em Serviço Social e a assistência aos usuários da PPC. O bolsista 

inicia o processo de observação e contribuição nas atividades desenvolvidas, seja 

no âmbito da elaboração ou da execução, experenciando uma reflexão e vivência 

da prática profissional. Nos atendimentos sociais o aluno tem a oportunidade de 

aprofundar o conhecimento da realidade social a fim de fornecer orientações sobre 

o acesso e garantia de direitos. Nos grupos sócioeducativos participam do 

planejamento e execução, onde são abordadas temáticas de promoção e prevenção 

à saúde e direitos sociais. No primeiro semestre de 2105, o aluno participou de 

atividades de observação de atendimentos sociais, cujas as principais demandas 

estão relacionadas ao acesso a medicamentos, benefícios previdenciários, 

transportes gratuitos, acesso aos recursos assistenciais do SUS, entre outros. 

Também foram desenvolvidas pelo bolsista atividades de planejamento de grupo de 

sala de espera na qual o mesmo é estimulado a buscar e desenvolver materiais 

informativos, como folder, e ludico-educativos. A fim de desenvolver estratégias 

para abordagem integral dos problemas vivenciados pelos usuários, foram 

realizadas visita domiciliar, atividades interdisciplinares como consulta conjunta, 

discussão de casos, reunião de equipe e visita institucional, nas quais houve 

participação ativa do bolsista. Nas atividades de ensino foram agendadas, além da 

supervisão diária, reuniões com os alunos para aprofundamento dos trabalhos 

desenvolvidos através do estímulo à articulação teórico-prática. A participação dos 

mesmos nestas atividades tem permitido o desenvolvimento de habilidades e 

competências profissionais e o contato com os intrumentos técnico-operativos do 

Serviço Social, assim como a reflexão coletiva e sistemática sobre o processo 

educativo e o estímulo e vivência da prática da interdisciplinar, tendo por 

pressuposto a efetivação do direito à saúde e consolidação da cidadania. 
 

E-mail: deborasylveira@yahoo.com.br 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM DOENÇAS CRÔNICAS: ASPECTOS DA PROMOÇÃO 

DA SAÚDE E DOS DETERMINANTES SOCIAIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELIANE TAVARES NATIVIDADE TEIXEIRA 

Estagiário(s):  

Aline Cristina Martins da Silva 

Priscila Fialho Nante 

Voluntário(s):  

Miriam Oliveira dos Santos 
 

O projeto é desenvolvido a partir da articulação entre o Serviço Social e a saúde 

coletiva, tendo como objetivo central a promoção da saúde referente às doenças 

crônicas, relacionando-a aos determinantes sociais que perpassam o processo 

saúde doença. Por ser um projeto de estágio tem como um dos objetivos, o 

treinamento/capacitação de graduandos de Serviço Social. Para tanto, lança mão 

de recursos teórico-metodológicos, tais como: grupos de estudo, oficinas temáticas 

e de dramatizações e supervisões teórico-práticas contínuas. Além disso, também 

tem como objetivo a promoção da saúde através da realização pela equipe, de 

ações educativas adotando uma modalidade de assistência que pressupõe uma 

“interlocução ativa” entre a equipe e os usuários. Os resultados obtidos até julho, 

envolvem a realização pelo alunos de grupos educativos, que contemplaram 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 que vem sendo 

realizada pelos alunos 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 (individuais e coletivas), 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 quando se considera a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e 

a assistência. 
 

E-mail: elianenatividade@yahoo.com.br 
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REPENSANDO AS ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

EM DSTS HIV/AIDS: MULHER E A CONDIÇÃO DE SUJEITO- TRILHANDO 

ROTAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BARBARA CRISTINA FILGUEIRAS ROSSI 

Estagiário(s):  

Márcia Crespo Belizário 

Voluntário(s):  

Aretusa Maciel Moreira 

Daiane Pereira de Aguiar 

Tamires da Silva Albuquerque 

Thaíssa Cristina Nascimento dos Santos 
 

A equipe do projeto, diante do objetivo de repensar as estratégias de prevenção e 

promoção da saúde em DSTs e HIV/AIDS, lança como elementos propulsores desse 

repensar entrevistas individuais e “Grupos de Sala de Espera/GSE” (modalidade de 

prática educativa em que os profissionais buscam estabelecer uma “interlocução 

ativa” com os usuários que aguardam a consulta médica nos ambulatórios da 

PPC/UERJ). Estas ações visam colaborar para que as mulheres tenham maior 

autonomia na assunção de estratégias de prevenção e promoção da saúde face as 

DSTs e o HIV. Entretanto, para que essas atividades tenham abordagens 

inovadoras, se faz necessário o treinamento continuado dos graduandos através 

de: a)“oficinas temáticas” – espaços de estudos aprofundados sobre os temas 

abordados nas atividades práticas; b) “oficinas de vivências” – criadas para a 

“experimentação” das possibilidades do fazer profissional. São espaços onde os 

treinandos dramatizam situações referentes aos atendimentos individuais e aos 

GSE. Essas oficinas tem o propósito de possibilitar ao aluno vivenciar a relação 

profissional de saúde–usuário. Também são efetuadas supervisões diferenciadas 

como parte do processo de formação profissional. O conjunto dessas ações 

resultou: na criação do “Cadastramento para recebimento de preservativos 

masculinos e femininos (para usuários captados através dos GSE e murais)” – cujos 

dados estão sendo objeto de estudo de monografia em curso; na produção (em 

curso) de vídeo educativo em parceria com Prof. da Faculdade de Comunicação 

Social/UERJ; na ampliação do acesso da população as informações de prevenção e 

promoção da saúde. No que se refere aos alunos do 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. 
 

E-mail: barbara.surcin@yahoo.com.br 
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PESQUISA INTEGRADA DA REDE SIRIUS - DESCUBRA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / 

Biblioteconomia 

Centro: REDE SIRIUS 

Unidade: REDE SIRIUS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA HELENA MURCIA TINOCO AMATO 

Supervisor(es) Participante(s):  

LEILA CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE 

Estagiário(s):  

DANIELLA DE CASTRO ALVES 

DESIREE RODRIGUES CORREA 

GABRIELA LISBOA PEREIRA 

GISELLE VASCONCELLOS MARQUES 

JOYCE SANTOS MACHADO 

JULIANA CHAGAS MOREIRA 

LAÍS ARAÚJO DOS SANTOS 

MARCUS VINICIUS BARROS REBELLO DA SILVA 

MARIANNE DE SOUZA MOTTA 

NATHALIA DANTAS DA COSTA 

RENATA SOUZA DA SILVA 

SAMANTHA DE SOUZA COSTA DUARTE 

THIAGO AGUIAR RIBEIRO 

VIVIANE COSTA DA SILVA 

Voluntário(s):  

ISABELE SOUZA DE MORAES REGO 

IZADORA CAROLINA FONSECA VINAGRE DE ABREU 
 

O serviço de descoberta EBSCO Discovery Service (EDS) foi implantado na 

UERJ/Rede Sirius em maio de 2014 e personalizado como “Descubra”. Trata-se de 

uma ferramenta de pesquisa que integra, em interface única e simples, as coleções 

impressas e eletrônicas disponíveis na Rede Sirius proporcionando agilidade na 

realização das pesquisas para os usuários. A ferramenta coleta metadados de 

fontes internas, como o catálogo online da biblioteca, a Biblioteca Digital de 

Dissertações e Teses UERJ, o Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ e externas, 

como base de dados comerciais, Portal CAPES e bases de acesso livre. Com a 

explosão informacional propiciada pela web as bibliotecas foram obrigadas a 

repensar seus processos, instrumentos e métodos de trabalho. Neste novo cenário, 

surgem novas demandas e perfis de usuários que instigam e motivam os 

bibliotecários a oferecem serviços e produtos que contemplem às expectativas de 

acesso à informação de uma forma simples, rápida, amigável, interativa e 

relevante. O processo de implantação do serviço de descoberta na Rede de 

Bibliotecas da UERJ iniciou-se em março de 2014. Utilizou-se como referencial a 

metodologia de trabalho sugerida pela EBSCO, e o protótipo da ferramenta, 

acessível via internet, com o conteúdo de bases de dados de acesso aberto, 

disponibilizado, em 2012, à Rede Sirius, para testes e avaliação. A primeira fase do 

projeto envolveu a parametrização e a configuração do Descubra. A segunda fase 

engloba ajustes e testes em diversos recursos disponibilizados pela ferramenta e 

nas três interfaces dos sistemas: desktop, site mobile e aplicativos Iphone e 

Android. Para que a segunda fase do projeto seja executada em sua totalidade, é 

necessário a participação de um bolsista neste processo. Essa atividade 

proporcionará ao aluno obter conhecimento prático na área de Biblioteconomia e 

Documentação que terão aplicabilidade em sua vida acadêmica e profissional. 
 

E-mail: planad@uerj.br 



523 

  

 

BANCO DE IMAGENS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e 

Editoração 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DANIELLE RIBEIRO DA SILVA 

Estagiário(s):  

Tácio Filipe Lima 
 

O projeto Banco de Imagens realizado pela Videoteca tem como objetivo: avaliar, 

organizar, tratar, registrar e indexar em base própria o acervo produzido ao longo 

dos anos pelo Centro de Tecnologia Educacional da UERJ. O CTE possui um acervo 

de cerca de 3730 fitas e 5100 programas em fase de avaliação que necessitam de 

uma metodologia de guarda e recuperação para que esses conteúdos não sejam 

perdidos, visando a preservação da memória da UERJ. Definindo-se enquanto setor 

de tratamento técnico e arquivamento de imagens em diversas mídias provindas de 

ilhas de edição (brutas e matrizes/editadas, sejam elas estáticas ou em 

movimento) que podem ser utilizadas em pesquisas, produções jornalísticas, 

campanhas publicitárias, estruturação de cursos e outras atividades acadêmicas, 

além de constituir a memória visual informatizada da instituição responsável por 

sua criação. Para agilizar essa informação visual armazenada e objetivar a sua 

posterior recuperação, deve-se adotar critérios precisos de indexação levando-se 

em conta os diferentes processos de produção de imagens, a narrativa 

cinematográfica, a multidisciplinaridade de temas e assuntos que constituem o 

acervo de uma instituição que tem como princípio fundamental a produção de 

conhecimento. Primeiramente verifica-se a qualidade do material e disponibilidade 

do mesmo para uso, realizando um levantamento das mídias em bom estado e todo 

esse material existente deverá ser estudado de forma genérica para que seja 

documentado através de representações que otimizem a consulta dos usuários, 

utilizando às seguintes etapas no processamento da informação: Tratamento 

técnico genérico; avaliação e registro. 
 

E-mail: viterdani@yahoo.com.br 
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BONDE ALEGRIA - A VOZ DA TERCEIRA IDADE NA WEBTV DA UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CLAUDIA THEME DA SILVEIRA SOARES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Eduardo Lima 

Estagiário(s):  

Julia Gatto 
 

Introdução - O Programa Bonde Alegria é um projeto inovador de democratização 

da mídia, realizado em parceria entre o Centro de Tecnologia Educacional (CTE) e a 

Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI). Trata-se do primeiro programa de 

TV planejado, produzido e apresentado por e com pessoas idosas – segmento que 

representa cerca de 10% da população brasileira -, sob orientação de profissionais 

do CTE. Atividades desenvolvidas - O Bonde Alegria aborda uma variedade de 

questões ligadas à terceira idade, tais como saúde, relacionamento intergeracional 

e qualidade de vida, entre outros. Todos os temas são discutidos em sala de aula 

durante uma Oficina de Produção e Apresentação para TV, oferecida pelo CTE aos 

alunos da UnATI. Estes atuam como repórteres e apresentadores do programa, 

sempre acompanhados pela equipe do CTE. Os programas são veiculados na 

internet pela TV Uerj (www.tvuerj.com.br) e nas redes sociais (Facebook, Twitter, 

Youtube). Resultados alcançados - Trata-se de um projeto inclusivo, que em 2015 

comemora seu sétimo aniversário e a grande contribuição que tem dado - não só a 

uma perspectiva mais democrática da mídia e do ciberespaço mas também para 

que seus participantes desfrutem de uma vida produtiva e cheia de desafios após 

os 60 anos de idade. 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, acompanhamento das atividades na UnATI, etc. A atuação do 

bolsista é de fundamental importância e sem dúvida positiva, tanto do ponto de 

vista de seu aprendizado das rotinas e práticas profissionais sob supervisão de 

equipes experientes, quanto no aspecto da formação humanística que deve 

caracterizar a educação universitária. Com sua energia, novas ideias e vontade de 

aprender, o bolsista contribui para o sucesso do programa e assume 

responsabilidades na construção de um projeto coletivo. 
 

E-mail: atheme@gmail.com 
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O PERFIL DE UMA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM UMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE – A DIFUSÃO DE ENSINO, 

EXTENSÃO E PESQUISA. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS FERNANDO MARTINS TEODORO 

Estagiário(s):  

Beatriz Limeira 

Daniel Oliveira 
 

A administração das informações no cunho de uma organização se faz 

extremamente necessária, já que ela é veículo primordial do fator produtividade. 

Atualmente, empresas, instituições e pessoas vêem em suas Assessorias de 

Comunicação Social a base para uma melhor integração entre a sua filosofia e seus 

públicos-alvos. A UnATI.Uerj, ela própria já justificaria a existência de uma 

estrutura formal de comunicação social devido ao grande fluxo de informações 

desenvolvidas. De fato a comunicação é um dos fatores críticos de sucesso em 

qualquer atividade, pois saber transmitir os valores da empresa/instituição em 

informações que possam contribuir para o aprendizado é fundamental para 

qualquer política de gestão de pessoas. Logo, objetivando principalmente 

racionalizar e divulgar todo o fluxo de informações vindas da UnATI.Uerj, ou de fora 

dela, a Assessoria de Comunicação Social foi implementada em 1998, criando a 

partir daí um sistema de comunicação formal e informal entre a UnATI.Uerj e seus 

públicos-alvos. É por meio de um trabalho de comunicação institucional 

desenvolvido nessa instância que o público-alvo da UnATI.Uerj passou a conhecer a 

produção acadêmica da instituição, e para isto são elaborados instrumentos de 

difusão que vão desde releases para contatos com a imprensa, até a materiais 

educativos-informativos que são utilizados pela equipe da unidade. Através de um 

processo de avaliação constante em relação à rotina das atividades desenvolvidas, 

a Assessoria de Comunicação Social é considerada hoje na Uerj e fora dela, como 

um instrumento de integração entre a UnATI.Uerj e seus públicos-alvos, que a 

médio prazo já refletiu na melhoria da qualidade de comunicação total da 

UnATI.Uerj como uma instituição de ensino, extensão e pesquisa universitária. 

Portanto, todos os trabalhos desenvolvidos pela Assessoria de Comunicação Social 

da UnATI.Uerj são considerados verdadeiros projetos devido a sua magnitude, pois 

evidenciam as questões relativas ao envelhecimento humano, a Terceira Idade, e a 

cidadania do idoso, temas em voga nos meios de comunicação. 
 

E-mail: marcao.unati.uerj@gmail.com 
  



526 

  

 
PROGRAMA CAMPUS - AMPLIANDO O DIÁLOGO ENTRE A UERJ E A 

SOCIEDADE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CLAUDIA THEME DA SILVEIRA SOARES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Guto Lacerda 

Estagiário(s):  

Janaina Macedo Borges 

Voluntário(s):  

Larissa Silva dos Santos 
 

Introdução - Produzido pela Universidade há 21 anos, o Campus é um programa de 

TV em formato de revista eletrônica cujas reportagens abordam temas ligados à 

atualidade brasileira. Ao mesmo tempo, abre espaço para divulgar as realizações da 

Uerj e veicula entrevistas com seus professores e profissionais, ampliando o 

alcance do saber universitário ao compartilhá-lo com toda a sociedade. Atividades 

desenvolvidas - No final de 2014, a edição intitulada “Convivendo com o HIV” foi 

vencedora, na categoria Trabalhos de Comunicação, do 8º Prêmio Visibilidade das 

Políticas Sociais, promovido pelo Conselho de Serviço Social do Rio de Janeiro. O 

Programa Campus já havia sido premiado por dois anos consecutivos no Festival 

Gramado Cine Vídeo. O objetivo principal é favorecer a troca entre a Uerj e seus 

diferentes públicos, tanto interno quanto externo, promovendo uma reflexão 

inclusive sobre temas pouco abordados em outros programas jornalísticos. 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. 

Resultados alcançados - Reconhecido como uma produção universitária de 

qualidade, o Campus se constitui em uma opção para o público que busca 

informação diversificada. Veiculado pela webtv da Universidade, 

(www.tvuerj.com.br), tem seu alcance ampliado bem como o intercâmbio direto 

com o público. A presença constante nas mídias sociais reforça esta atuação e a 

visibilidade para a divulgação da Uerj, em especial por meio de Facebook, Twitter e 

Youtube. Ao longo desses 21 anos, o Programa Campus tornou-se conhecido entre 

as unidades da Uerj e no meio televisivo universitário. Devem ser destacadas a 

regularidade e a consistência desse projeto, sua relevante contribuição ao debate 

público e à divulgação das atividades da Uerj - assim como à formação profissional 

dos bolsistas. 
 

E-mail: atheme@gmail.com 
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CAPACITAÇÃO EM VOLUNTARIADO E ENVELHECIMENTO ATIVO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SANDRA RABELLO DE FRIAS 

Estagiário(s):  

Raphaely Correa 

Voluntário(s):  

Gabriela de Andrade Nimo 

Maryna Lucchesi T. Cardim de Melo 
 

O Projeto visa capacitar alunos idosos da UnATI para se tornarem voluntários em 

instituições de longa permanência que abrigam idosos abandonados, fragilizados e 

sem vínculos familiares a fim de que esses futuros voluntários possam estabelecer 

um dialogo entre a universidade através de ações extensionistas e instituições 

sociais de caráter filantrópico. Além disso busca Desenvolver atividades 

pedagógicas em sala de aula, com uma visão ampliada das questões políticas, 

sociais e econômicas dos idosos residentes em instituições de longa 

permanência.(ILPIs/ Instituições de Longa Permanência para Idosos). Essa atuação 

do Serviço Social tem como referência básica o quadro atual da política social 

brasileira, especialmente nas áreas da saúde e envelhecimento. Essa informação e 

conhecimento em sala, perpassa por uma linha de conhecimento teórico, e vai em 

busca da prática, com o voluntariado na ILPIs. O Aluno da UnATI que se inscreve 

no projeto passa por uma entrevista social para que seja observadas aptidões bem 

como experiencias adquiridas na sua vida laborativa que possam contribuir para o 

êxito do projeto, considerando que o trabalho voluntário nasce da fraternidade e da 

vontade de servir ao próximo. O bolsista que atua nesse projeto tem como função 

planejar o conteúdo programático do curso, estabelecer um vinculo entre a UERJ a 

e a Instituição asilar e acompanhar o projeto em todas as suas fases levando em 

conta os resultados obtidos pelo treinamento doa idosos da unati no curso. 
 

E-mail: srabello.uerj@gmail.com 
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GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 

Informação 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARINILZA BRUNO DE CARVALHO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Antonio Carlos de Azevedo Ritto 

Estagiário(s):  

Alessandra Simões dos Santos 

Voluntário(s):  

Anna Luisa de Andrade Bengaly 

Matheus Correia Bentes 
 

O INOVUERJ trata da inserção, divulgação e disseminação da cultura de INOVAÇÃO, 

PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO na UERJ, de forma a promover o 

desenvolvimento de ideias, propostas, pesquisas, projetos e soluções inovadoras 

que alcancem sucesso e sustentabilidade. A proposta iniciada como um Núcleo de 

Inovação transformou-se no departamento de Inovação da UERJ e se consolidou 

com o desenvolvimento de metodologias de prospecção da Inovação, identificação 

de potencialidades, avaliação de ativos, indicadores de requisitos, busca prévia, 

modelos de proteção e transferência de tecnologia e saberes. O Projeto se utiliza de 

espaços de criação e discussão como seminários, cursos, oficinas e debates que 

integrem pessoas e articulem soluções, sempre envolvendo equipes 

transdisciplinares. O InovUerj dispõe de Infraestrutura Técnica, Metodologia e 

Equipe Transdisciplinar para a execução das atividades propostas. É meta do 

INOVUERJ triênio 2013-2015, com seus projetos vários, alcançar as 32 unidades da 

UERJ, os quatro Centros Setoriais e os cinco Campi, no Estado do Rio de Janeiro, 

com geração de ambiente transdisciplinar, projetos colaborativos e 

produtos/serviços para a sociedade e a comunidade em geral. Capacitação para 

gestão de projetos e uso das ferramentas, MSproject, PHP e Java; Aprimoramento 

dos Sites e softwares, sava3, catálogo de potencialidades e o sistema MIG, de 

informações gerenciais. O fluxo operacional exige um gerenciamento das 

informações, da tecnologia, produtos e serviços. São atividades relevantes para do 

projeto: • Participar do processo de integração das informações, internas e 

externas; • Participar da integração das tecnologias da sr2/serad e inovuerj com a 

Dinfo; • Participar da capacitação dos modelos operacionais definidos; • Participar 

do treinamento e do desenvolvimento dos softwares desenvolvidos pelo INOVUERJ, 

em detalhe o Catálogo de Potencialidades e o Ambiente de Avaliação - SAVA3, 

ambos registrados no INPI, como software livre; • construção de indicadores; • 

relatórios parciais e final. 
 

E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
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COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA SRH 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Unidade: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANE AUGUSTA FERNANDEZ 

Estagiário(s):  

Meliscia Gonçalves Soares 
 

A SRH/UERJ cuida da vida do servidor da Universidade desde o concurso até a 

aposentadoria, lidando com uma grande variedade de atividades e de informações. 

A Coordenação de Comunicação teve como objetivos, em 2015, organizar o fluxo 

de informações internas na SRH, padronizando formulários e outros documentos da 

SRH; criar e manter instrumentos de comunicação dirigida para a divulgação 

adequada das informações, como Informativo genteemfoco, o site da SRH, murais 

e redes sociais; melhorar o Serviço de Atendimento, com treinamento do pessoal e 

melhoria das condições de trabalho. Para atingir seus objetivos, conta com a minha 

participação como bolsista em todas as atividades: 1. Informativo: Redação e 

produção do informativo #gente em foco, house organ trimestral. Foram dois 

números em 2015, completando sete edições, desde 2013; 2. Assessoria: para a 

Superintendência nas questões de comunicação e integração tem caráter 

permanente (confecção de cartas, circulares e memorandos, além de outros 

documentos); 3. Organização e manutenção do site da SRH: reorganizando o 

formato, atualizando diariamente as notícias e destacando as informações mais 

importantes, paralelamente à criação do novo site; 4. Divulgação: de concursos, 

ações da SRH e assuntos relativos a nossos servidores (no site, por email, nas 

redes sociais, para a imprensa), de acordo com a demanda da SRH; 5. Organização 

de Eventos: realização de eventos internos e participação na Comissão de 

Organização da Semana Comemorativa de Aniversário da UERJ. Complementando 

meu aprendizado de sala de aula, a experiência do estágio é vivida em todas as 

áreas das relações públicas, minha área de formação: de publicações e eventos a 

instrumentos de comunicação interna, tenho a oportunidade de aprender sempre. 
 

E-mail: rosaneaf@gmail.com 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR ATRAVÉS DO 

EXAME PERIÓDICO DE SAÚDE: A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Unidade: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ADRIANE FREITAS DE SA 

Estagiário(s):  

Maria Roberta Nascimento de Aguiar 
 

O presente resumo tem por objetivo socializar as atividades realizadas pelo Bolsista 

de Estágio Interno Complementar, inserido no “Projeto de Intervenção em Saúde 

do Trabalhador através dos Exames Periódicos de Saúde: A contribuição do Serviço 

Social”, do Núcleo de Serviço Social do DESSAÚDE. A intervenção do NUSESO no 

Exame Periódico de Saúde (EPS) se dá com a justificativa de ser este um 

importante meio de percepção das reais condições de trabalho dos servidores da 

UERJ. A partir do projeto de intervenção nos quais a estagiária encontra-se 

inserida, as atividades a serem realizadas por esta são, dentre outras: participação 

nas reuniões multidisciplinares para organização do EPS; atuação nas entrevistas 

e/ou abordagens em grupos realizados pelo Serviço Social no EPS; discussão com a 

equipe multidisciplinar para tabulação de resultados e elaboração do relatório e 

apresentação dos dados coletados no EPS aos trabalhadores da unidade, através de 

palestras informativas/reflexivas. Participar da realização deste exame contribui 

para a minha formação em saúde do trabalhador enquanto estagiária, e futura 

profissional, suscitando novas reflexões e novos debates sobre a referida temática e 

possibilita uma capacitação numa intervenção que permita uma relação com as 

outras categorias profissionais, e ainda, com os suportes instrumentais e os 

desdobramentos dos debates favorecendo e fortalecendo um direcionamento 

colocado pela profissão nas suas 3 dimensões que materializam o projeto que toma 

como referência, a dimensão teórico-metodológica, a ético-política e técnico-

operativa. 
 

E-mail: adriane.carebrasil@gmail.com 
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DATAUERJ - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE DADOS INSTITUCIONAIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração Pública 

Centro: VICE-REITORIA 

Unidade: VICE-REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ILMA DE PAULA MOURA BASTOS 

Estagiário(s):  

DANIEL MORATA MONTOURO CUNHA 

TAMARA DE SOUZA RODRIGUES 
 

Produzido pelo NIESC, o DataUERJ reúne os dados institucionais mais relevantes da 

UERJ, assumindo papel central na meta de ampla disseminação de informações e 

total transparência administrativa na instituição. A UERJ iniciou em 1994 a 

publicação do anuário estatístico dataUERJ. A periodicidade de sua publicação 

manteve-se regular até 2004, quando foi descontinuada, provavelmente por não 

constituir prioridade da administração da Universidade no período. A retomada de 

sua produção regular a partir de 2008 alinha-se à política de transparência na 

gestão institucional, claramente colocada como marca da atual administração da 

UERJ.O trabalho se desenvolve em três etapas, a saber: Coleta de informações nos 

diferentes órgãos da instituição, através de:aplicativos de aquisição on-line 

desenvolvidos pela própria equipe em parceria com a DINFO,nos dados referentes à 

graduação SR-1) e pós graduação (SR-2) onde há sistemas de bancos de dados 

locais coleta via questionários nos demais casos.Elaboração e análise crítica das 

planilhas que compõem o anuário DataUERJ. Tratamento gráfico/editorial do 

conteúdo.Publicação do anuário DataUERJ em três versões: volume impresso, web 

e mídia eletrônica (pen-drive). Coletar, sistematizar e interpretar dados 

institucionais referentes a graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, aspectos 

financeiros, administrativos e de recursos humanos, visando à produção. Coletar, 

sistematizar e interpretar dados institucionais referentes a graduação, pós-

graduação, pesquisa, extensão, aspectos financeiros, administrativos e de recursos 

humanos, visando à produção do Anuário Estatístico da UERJ – DataUERJ. Publicar 

e divulgar o DataUERJ em três diferentes mídias: versão impressa, web e versão 

eletrônica, promovendo a disseminação efetiva de informações 

institucionais.Contribuir para a avaliação responsável e viabilizar a realização de 

processos permanentes de retro-análise das ações de gestão; Intensificar a 

disseminação de informações institucionais.Comunidade interna e externa da UERJ: 

Corpo docente, corpo discente, orgãos dos governo e da sociedade e 

pesquisadores.Trabalhar com os sistemas DataUERJ, SAGU, SRH e COPAD.Atender 

solicitações externas junto ao governo e a outros órgão. Participar: do processo de 

coleta e tratamento de dados,do preenchimento dos quadros estatísticos na página 

do DataUERJ disponível para WEB, do processo de editoração para elaborar o 

anuário estatístico - exemplar impresso, web e mídia eletrônica (pen-drive). 
 

E-mail: ilmaparis.bastos@gmail.com 
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INDICADORES INSTITUCIONAIS PARA APOIO A GESTAO DA 

UNIVERSIDADE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração Pública 

Centro: VICE-REITORIA 

Unidade: VICE-REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELINA AIDA BITTENCOURT SCHMIDT 

Estagiário(s):  

Pedro de Castro Lima Franch 

Raquel Vidal Moreira 
 

O projeto está inserido dentro das atividades contínuas da Coordenação 

(CIDES/NIESC), voltadas a análises de dados e construção e avaliação de 

indicadores de desempenho da graduação na UERJ. O objetivo geral do projeto é o 

atendimento à demanda por parte da própria UERJ e de instâncias externas, por 

dados e indicadores voltados a orientar a tomada de decisão em processos de 

avaliação e fomento à Universidade, bem como à gestão interna institucional. 

Nesse sentido são desenvolvidos estudos visando a construção, renovação e 

atualização de indicadores a partir de bancos de dados internos (SAG, BI, 

DataUERJ) para acompanhamento do desempenho da UERJ. As atividades incluem 

também a manutenção e transferência de banco de dados demandados por órgãos 

de governo e demais entidades da sociedade, principalmente o CENSO da 

graduação (anual) pelo INEP/MEC. Em 2014 iniciou-se o processo de avaliação da 

qualidade dos cursos de graduação com a utilização de ferramentas estatísticas 

aplicadas à distribuição de notas finais de curso. Pretende-se sugerir a implantação 

do sistema como forma contínua e permanente de avaliação de cursos. Com base 

em estudos anteriores, que demonstraram que os cursos do Centro de Tecnologia e 

Ciências (CTC) tem o maior índice de abandonos de curso entre os Centros 

Setoriais da UERJ, o foco inicial foram as disciplinas dos cursos básicos do CTC. Em 

2014 foram analisadas as séries históricas das disciplinas de Física 1 e Física 3, 

entre 2000 e 2013. Em 2015 foram avaliadas 16 disciplinas básicas do curso de 

Engenharia, sendo 12 disciplinas ministradas pelo Instituto de Matemática e 

Estatística (IME) e 4 disciplinas ministradas pelo Instituto de Física (FIS), para os 

dois períodos de 2014. Foram analisadas a curtose e simetria das curvas de 

distribuição de notas e traçados histogramas, entre outros parâmetros estatísticos 

simples. Toda a análise foi realizada através de Planilha em Excel, através de suas 

ferramentas estatísticas e programações das planilhas desenvolvidas pela equipe. 
 

E-mail: aida@uerj.br 
  



533 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



534 

  

 

 
CULTURA E IDENTIDADE ÉTNICA: REFLEXÕES NA PERSCPECTIVA DA 

FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANTONIO JOSE CUPELLO 

Supervisor(es) Participante(s):  

JANICE MACHADO DA CUNHA 

Estagiário(s):  

Caroline dos Santos Brasil 

Voluntário(s):  

Nathália Lourdes Nepomuceno de Oliveira André 
 

INTRODUÇÃO: Este trabalho tem como objetivo: Relatar as vivências e reflexões de 

Estudantes de Graduação em Enfermagem sobre aspectos relativos à identidade e 

cultura de Afrodescendentes. Trata-se de um tema de grande relevância, 

considerando o atual contexto de inúmeros episódios de intolerância cultural e 

religiosa, amplamente divulgados nos meios de comunicação social. Não obstante 

as conquistas nas políticas públicas, que são resultados de séculos de lutas do 

Movimento Negro e de outros grupos e pessoas que abraçam a bandeira do 

respeito à diversidade étnica, cultural e religiosa. Ainda persistem violações aos 

direitos e desvalorização da cultura afro-descendente. METODOLOGIA: baseia-se na 

inter-relação prática- teoria-prática e indissociabilidade entre ensino-pesquisa e 

extensão. RESULTADOS: A partir da inserção no Projeto de Extensão Bem-te-vi- 

“Enfermagem, Etnias e Consciência Ambiental, estudantes da Faculdade de 

Enfermagem- UERJ, participaram de diversos eventos culturais no âmbito da 

promoção do respeito e valorização da diversidade étnica. Neste último ano, 

buscou-se uma maior aproximação com o universo cultural e as lutas das 

populações afrodescendentes, através de participação em Mostra de Filmes, Leitura 

de Textos, Compartilhamento de Informações nas Redes Sociais e divulgação de 

materiais informativos com enfoque nesta temática. Dentre os debates em que 

participantes da Equipe deste Projeto, estiveram presentes, destaca-se ( Feminismo 

Negro na Semana de Luta Contra as Opressões na UERJ, I Seminário Internacional 

Felá Kuti da UERJ: A educação, os movimentos sociais e a África que incomoda” e 

Encontro “Força no Black”). Ressalta-se que a aproximação com estes espaços foi 

também influenciada pela forte identidade cultural já presente na história de vida 

destes Estudantes. CONCLUSÃO: A participação nestas atividades possibilitou que a 

Equipe Bem-te-vi pudesse conhecer um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira. 

As reflexões que emergiram destas experiências, demonstram que o Projeto Bem-

te-vi vem logrando êxito em seus objetivos. Proporcionando um espaço de 

interação e comunicação com diferentes grupos étnicos e tradições culturais, 

valorizando a diversidade étnico-cultural de Estudantes de Enfermagem e 

contribuindo para dar visibilidade a esta temática. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Trata-se de um relato de experiência a partir de 

atividades realizadas pela Equipe do Projeto de Extensão EDHUC- “Enfermagem, 

Direitos Humanos e Cidadania”, tendo como objetivo: Refletir sobre participação 

política na perspectiva de estudantes de Enfermagem. METODOLOGIA: Baseia-se 

na indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa e Extensão e perspectiva dialógica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Equipe do Projeto EDHUC têm participado de 

diversas manifestações e eventos contra a privatização da saúde e da educação (5º 

seminário da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, Dia Nacional de Luta 

Contra a Terceirização e Atos em Defesa da Saúde Pública). A participação política 

e social, vêm possibilitando um crescimento pessoal, permitindo uma visão das 

contradições presentes na sociedade e sinalizando a importância da participação na 

luta pela garantia de direitos. No caso da defesa da saúde pública, têm-se a clareza 

de que se constitui num direito que é do povo, mas uma parcela da população, não 

tem noções claras, acerca do que está ocorrendo com o Sistema Único de Saúde e 

quais as consequências destes fatos para a promoção da saúde, prevenção de 

doenças/agravos e reabilitação dos cidadãos. A participação estudantil em atos 

públicos ocorridos recentemente, configurou-se como um momento especial de 

aprendizado. Desse modo, assume-se como desafio a assertiva de Paulo Freire: 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

mediatizados pelo mundo”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se importante a 

participação nas manifestações, pois como cidadãos foi possível perceber quanto 

tem valor a união do povo na luta por melhorias e direitos. Ser cidadão não é 

apenas exercer os direitos já conquistados é lutar para conquistar cada vez mais 

direitos. REFERÊNCIAS: FREIRE P Pedagogia do Oprimido. Disponível em 

http://bibliotecauergs.blogspot.com.br/2011/05/livros-de-paulo-freire-disponiveis-

para.html, acessado em 12/07/2015 às 21:00 hs. 
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Com o objetivo de qualificar ações de promoção de alimentação adequada e 

saudável (PAAS) no campo da alimentação escolar nos municípios do Estado do Rio 

de Janeiro (ERJ), o Núcleo de Alimentação e Nutrição Escolar (NUCANE) desenvolve 

ações de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo graduandos e pós-graduandos 

em Nutrição, profissionais envolvidos com o Programa de Alimentação Escolar dos 

municípios do ERJ e parceiros institucionais. Como atividade extensionista, e em 

parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Panamericana de Saúde, estão 

sendo elaborados materiais que ampliem a discussão sobre alimentação saudável 

no ambiente escolar, Objetivo: Descrever o processo de construção de materiais 

educativos para profissionais da área da saúde e da educação do Programa Saúde 

na Escola (PSE). Métodos: Os materiais estão sendo produzidos pela equipe do 

NUCANE, sendo os cadernos elaborados sob orientação de pedagogas. Foram 

realizadas duas oficinas: 1) com representantes da saúde e educação envolvidos no 

PSE para levantar janelas de oportunidade e demandas de abordagens sobre PAAS 

na escola e 2) com especialistas em educação, promoção da saúde no ambiente 

escolar e educação alimentar e nutricional para analisar a versão preliminar dos 

materiais. Foi elaborada uma matriz com temas de alimentação e nutrição, segundo 

suas dimensões e conteúdos abordados na educação infantil, ensino fundamental I 

e II para direcionar as discussões a serem inseridas nos materiais. Resultados: 

Elaboração de três cadernos de atividades, um para cada segmento escolar, um 

livreto para sensibilizar e orientar o gestor para a promoção da amamentação e da 

alimentação saudável no espaço de educação infantil e três vídeos sobre PAAS nas 

escolas. Entre as ações desenvolvidas pela bolsista do PROINICIAR, destaca-se: a 

organização e participação das oficinas realizadas, levantamento dos materiais 

informativos e educativos já existentes sobre PAAS, pesquisa de materiais 

complementares a serem sugeridos nos cadernos de atividades, entre outras. 

CONCLUSÃO: A construção coletiva está sendo de fundamental importância para a 

elaboração dos materiais. A participação da bolsista PROINICIAR na elaboração 

deste trabalho ampliou seu entendimento na abrangência da prática profissional do 

nutricionista em vários campos, ratificando assim seu desejo de atuar na promoção 

de saúde. 
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Introdução: 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 é fazer com que o jovem reflita sobre o comportamento 

sexual e os riscos a que estão expostos quando praticam sexo inseguro. Atividades 

Desenvolvidas: Procuramos estimular a discussão com os jovens universitários 

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 a 

ocorrência de uma doença sexualmente transmissível. Essas práticas são 

continuamente avaliadas sendo empregados recursos como folders e panfletos do 

Ministério da Saúde que complementam as informações. Resultados alcançados: 

Desde o seu início, em 2013, a atividade foi apresentada para aproximadamente 

400 estudantes dos cursos de Enfermagem, Educação, Educação Física, 

Odontologia, além dos alunos do Ensino Fundamental da Fundação da Infância e 

Adolescência (FIA). Temos buscado nos aproximar de outras unidades acadêmicas, 

com intuito de levar a informação aos demais jovens universitários. Acreditamos na 

importância das ações de conscientização do grupo de jovens para a preservação 

de sua saúde sexual e prevenção de agravos. Pretendemos ampliar nossa cobertura 

levando a informação aos estudantes de demais unidades, especialmente aqueles 

de áreas nas quais, não necessariamente, estas informações são repassadas como 

as áreas de humanas e tecnológicas. Temos buscado nos aproximar de outros 

projetos que desenvolvem atividades afins com intuito de socializarmos 

informações entre os estudantes, unirmos interesses e contribuirmos de alguma 

forma para a disseminação do conhecimento acerca da temática. 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.O trabalho favorece a formação do aluno a 

medida em que torna-o capaz de realizar atividades educativas com jovens, 

discutindo a sexualidade e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 

especialmente na população jovem. Considerando a relevância do tema 

acreditamos que contribui de maneira significativa no amadurecimento e 

crescimento profissional dos bolsistas e voluntários envolvidos com a atividade. 
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O Projeto de Extensão “Ser Enfermeiro é...”, está vinculado ao Departamento de 

Fundamentos de Enfermagem - DFEn da Faculdade de Enfermagem - ENF da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, 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 promover a discussão a respeito de fatores relacionados 

ao desenvolvimento profissional, em suas diversas etapas, visa incentivar a 

formação de profissionais qualificados, políticamente 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. 

Entende-se que distinguir a enfermagem das demais profissões da área da saúde 

em relação a formação, a pratica profissional e ao mercado de trabalho; promover 

a formação de estudantes que atuem como agentes multiplicadores visando a 

divulgação adequada da pratica profissional e, com isso, a consolidação da 

identidade do Enfermeiro; desenvolver parcerias com instituições de ensino médio, 

publicas e privadas, que contribuam com a divulgação da pratica profissional do 

Enfermeiro e estimulem esta opção profissional; baseados nas publicações 

pertinentes ao tema, faremos um diagnostico da situação e, posteriormente, um 

planejamento detalhado de cada etapa a ser executada e dos atores envolvidos, 

incluindo o preparo de material educativo, a organização dos encontros, a busca 

por parcerias e a seleção de instituições de ensino médio publica e provado onde os 

estudantes atuarão divulgando a prática profissional do Enfermeiro e incentivando o 

acesso de outros jovens nesta área de formação. 
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O Centro de Memória da Faculdade de Enfermagem da UERJ Professora Nalva 

Pereira Caldas foi inaugurado em 1998 durante o Jubileu de Ouro da Faculdade 

tendo a sua organização iniciado em 1994. Tem como objetivo geral compor e 

sistematizar o acervo documental da unidade visando a facilidade de acesso. O 

objetivo específico visa oferecer subsídios para o planejamento e tomada de 

decisões e constituir apoio para pesquisadores docentes e discentes. A organização 

reflete a observação dos processos e os eventos que ocorreram desde o início da 

existência da unidade e é feita de acordo com a procedência e ordem cronológica. 

O arquivamento é feito em caixas mantidas em estantes específicas, preservadoras 

das ações da natureza. O Projeto dedica-se a procedimentos que promovam a 

acessibilidade dos documentos aos pesquisadores e à Gestão da Unidade. Isto 

significa construir catálogos, dossiês e similares, organizar séries, pastas, caixas, 

portanto, arquivos com sumários e sínteses que constituirão fontes primárias de 

pesquisa. Os bolsistas que participam do projeto têm a oportunidade de conhecer e 

lidar com a organização dos documentos com o intuito de manter a facilidade de 

acesso imbuídos dos princípios e das leis que regem o assunto participando do 

processo criação dos tomos que consolidam a coerência no processo de 

organização. Além disto, desenvolvem a capacidade de sintetizar os documentos 

para organizar catálogos. No momento o bolsista participa do preparo do 

documento para o projeto de digitalização e microfilmagem do acervo, realizado em 

parceria com a COGEDOC-CEPUERJ. 
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Pacientes em programas de reabilitação cardíaca (RC) mostram modificações 

benéficas nos fatores de risco e em algumas outras condições favorecedoras da 

átero-trombose. Estudos concluem que esses programas reduzem a morbidade e a 

mortalidade cardiovascular e, quase todos, após alguns meses, indicam aumento 

na capacidade cardiorrespiratória máxima, principalmente nos pacientes 

inicialmente mais limitados funcionalmente. Além disso, existe uma relação custo-

efetividade potencial em longo prazo desta modalidade de tratamento. Estudos que 

avaliaram a expectativa de vida e de doença cardiovascular, estimaram o impacto 

do treinamento físico em algumas variáveis. Observou-se redução do LDL-

colesterol, elevação do HDL-colesterol e diminuição da pressão arterial sistólica e 

diastólica. Em relação ao custo-efetividade, a RC mostrou um custo de 4.950 

dólares por cada vida salva por ano, o que, mais uma vez, torna evidente a 

eficiência da RC no tratamento destes pacientes. Em relação aos pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica mostrou-se um incremento na expectativa de vida de 

1,82 ano nos pacientes em RC que realizaram exercício físico. No Brasil, o custo 

mensal de um paciente pós-cirurgia de revascularização é em média R$1030,00 

sendo que para os pacientes que fazem RC esse custo cai para R$450,00, devido 

principalmente ao menor número de internações. Um dia no CTI equivale em custos 

a 1 ano de RC! No Rio de Janeiro, infelizmente podemos estimar em menos de 5 a 

10% o percentual de pacientes encaminhados a programas de RC. A despeito do 

expressivo crescimento tecnológico, há evidências que a procura desenfreada pela 

aquisição de equipamentos ou a aplicação de procedimentos ainda mais recentes e 

cada vez mais sofisticados devam ser acompanhadas da utilização de meios 

terapêuticos, cientificamente respaldados, que, efetivamente, possibilitem 

prevenção das cardiopatias e melhoria na qualidade de vida com redução da morbi-

mortalidade. A RC deve ser vista como prioridade ao atendimento ao cardiopata e 

àqueles com potencialidade de desenvolver doenças cardíacas.O projeto, ao longo 

desses anos conseguiu igualar os resultados descritos na literatura. O programa 

tem com objetivo reabilitar os pacientes coronariopatas e pós-cirurgia cardíaca, 

visando diminuir o tempo de internação, restituir ao paciente uma satisfatória 

condição clínica, física, psicológica e laborativa, habilitando-o para o retorno das 

suas atividades de vida diária, com melhora de sua qualidade de vida. 
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O estilo de vida sedentário está presente em cerca de 60% dos pacientes 

acometidos de eventos coronários agudos e constitui-se no mais frequente fator de 

risco coronariano reversível independente. A Reabilitação Cardíaca pode ser 

definida como o somatório das atividades necessárias para garantir aos pacientes 

portadores de cardiopatia as melhores condições física, mental e social, 

reconquistando autonomia para atividades do dia a dia assim como uma reinserção 

na sociedade de forma ativa e produtiva. Através de equipe multidisciplinar tem 

como objetivo atenuar os efeitos deletérios decorrentes de um evento cardíaco, 

prevenir um subsequente reinfarto e rehospitalização, melhorar a qualidade de vida 

com redução das taxas de mortalidade. Consiste em quatro fases, dentre elas a 

fase II, que deve ser realizada, preferencialmente, em ambiente hospitalar. No 

período da internação o paciente recebe todo o atendimento necessário no sentido 

de reabillitá-lo, porém sabe-se que hoje esse período é cada vez mais curto visando 

evitar as consequências de uma internação prolongada. No momento em que ele 

recebe alta, sessam imediatamente e de forma abrupta, todas as orientações e 

supervisões que estavam sendo dadas a esse paciente. Sem orientação, é comum 

que eles voltem a seus antigos hábitos que contribuem para o aparecimento da 

doença cardiovascular e tenham um novo evento. Esta fase tem como objetivo 

influenciar o prognóstico dos pacientes, após evento coronariano agudo ou 

submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio, através da introdução de 

um programa de atividade física como parte integrante do tratamento utilizado para 

recuperação desses pacientes, visando evitar os efeitos negativos do repouso 

prolongado no leito, o retorno mais breve as atividades cotidianas e a vida 

produtiva a despeito de possíveis limitações impostas pela doença, diminuir o 

impacto psicológico e evitar complicações pulmonares. Inicia-se imediatamente 

após a alta hospitalar e tem a duração de 3 a 6 meses, podendo estender-se por 

mais tempo. As atividades constam de exercícios aeróbios, dinâmicos, como 

caminhada em esteira e/ou ciclismo estacionário, além de exercícios respiratórios, 

de força e de flexibilidade sendo introduzidos de acordo com a evolução do 

paciente. Conclui-se que é indispensável que os centros de saúde da rede pública 

disponham de locais próprios para a orientação do exercício físico, com estrutura, e 

recursos humanos capacitados também para esta fase da reabilitação 
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Autores: Camila P. de Araujo, Marta P. Enokibara, Fátima Rosane R.e S. Lamarca 

Introdução: As patologias cardiovasculares compõem hoje o cenário mundial de 

saúde como as principais causas de óbitos e/ou afastamento de atividades 

laborativas.O indivíduo acometido deve ser acompanhando por uma equipe 

multiprofissional, visto que seu tratamento irá basear-se em mudanças no estilo de 

vida. O programa de Reabilitação Cardíaca (RC)proporciona aos seus 

frequentadores inúmeros benefícios, minimizando os agravos de suas patologias 

que os conduziriam a reinternação, além disso, criando um estilo de vida saudável 

que, concomitantemente, reflete na melhor qualidade de vida. Objetivos: Este 

estudo tem como objetivo analisar a percepção dos frequentadores da RC, acerca 

dos benefícios do programa em seu cotidiano. Material e métodos: O estudo terá 

caráter qualitativo, descritivo. O cenário foi o serviço de RC de um hospital 

universitário do Estado do RJ. Os sujeitos foram todos os frequentadores desse 

serviço durante o período de março a junho de 2015, totalizando 24 sujeitos. Foi 

realizada uma entrevista com os participantes que foram identificados através de 

pseudônimos escolhidos pelo próprio na categoria dos esportes. Ao longo da 

entrevista foram abordadas temáticas voltadas para a qualidade de vida, no final foi 

realizada uma pergunta de caráter aberto: O que representa a RC na sua vida 

diária? Resultados e Discussão: A partir das respostas obtidas na entrevista 

emergiram as seguintes categorias: retorno as atividades laborativas, upgrade da 

engrenagem. Em seus estudos Muela et al (2011) observaram que após estarem 

inseridos num programa de RC os pacientes obtiveram uma melhor performance 

cardiovascular e metabólica estatisticamente significativa. Tal fato corrobora com 

as respostas obtidas durante as entrevistas deste estudo, visto que a melhora do 

aparelho cardiovascular contribuiu diretamente no cotidiano desses pacientes, 

elevando assim a sua qualidade de vida. Conclusão: O estudo mostrou que o 

exercício regular aumenta a capacidade de trabalho, traz benefícios fisiológicos, 

reconduzindo assim este indivíduo às suas atividades diárias bem como a 

sociedade. Destaca-se que é inerente ao enfermeiro encorajar os pacientes a ser 

tornarem mais ativos fisicamente, valorizar o papel da reabilitação no cuidado 

cardíaco e desenvolver estratégias que promovam a adoção de estilos de vidas 

fisicamente ativos em todos os seus pacientes. (RITCHIE e MYERS, 2005) 
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Introdução: O Programa Cegonha Carioca (PCC) da SMS-RJ prevê que as gestantes 

realizem visitas programadas para conhecer a maternidade onde o parto ocorrerá. 

Objetivo: Conhecer como ocorre a visita programada à maternidade de referência, 

o atendimento no parto e pós-parto; e identificar o nível de satisfação das 

puérperas com esta visita e sua relação com o momento do parto. Método: estudo 

exploratório, que realizou observações diretas das visitas e do atendimento no 

parto e pós-parto, e entrevistas estruturadas com uma amostra não probabilística 

puérperas em uma maternidade pública do Rio de Janeiro, que é cenário da 

formação de discentes da UERJ. O formulário da entrevista foi baseado nas cinco 

respostas de Likert. Os dados receberam tratamento estatístico descritivo. O estudo 

foi aprovado pelo CEP SMS-RJ, parecer nº 185A/12. Resultados: O serviço pré-natal 

da atenção básica realiza o agendamento da gestante realizar a visita à 

maternidade de referência, que são conduzidas pelas enfermeiras. No parto, as 

mulheres são atendidas no setor do acolhimento e classificação de risco; centro 

obstétrico e, após o parto, alojamento conjunto. Foram entrevistadas 68 puérperas. 

A maioria era primípara e realizou mais de 6 consultas de pré-natal. Os partos 

normais foram assistidos por médicos (56%) e por enfermeiras obstétricas (46%). 

Quanto à avaliação da visita programada, a maioria está satisfeita com as variáveis 

relativas à realização da visita prévia à maternidade, explicações sobre o 

funcionamento da instituição e com a atenção e cordialidade dispensadas. Quanto 

ao momento do parto, houve predominância das repostas “satisfeita”. Contudo, as 

variáveis “paciência dos profissionais”, “atenção e cordialidade dos profissionais” e 

“assistência prestada no momento do parto” foram as que obtiveram maior 

percentual de respostas no nível de insatisfação. Houve maior nível de concordância 

com a influência da visita prévia à maternidade para a percepção de segurança e 

tranquilidade pela garantia da vaga na maternidade para o parto. Conclusão: As 

puérperas estão satisfeitas com a realização da visita programada, com o momento 

do parto normal e concordam que a visita programada influenciou na percepção de 

segurança no momento do parto relacionada com a garantia de vaga na 

maternidade de referência, sugerindo que o PCC tem resultados positivos para a 

continuidade da linha do cuidado obstétrico entre o atendimento pré-natal e o do 

parto hospitalar. 
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INTRODUÇÃO: O Núcleo de Alimentação e Nutrição Escolar (NUCANE) criou em 

2009, a Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar (REANE). Ela é composta 

por instituições e organizações ligadas às temáticas da Alimentação e Nutrição 

Escolar e desenvolve ações para o fortalecimento do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) junto aos seus atores, nos municípios do estado do Rio 

de Janeiro. Uma dessas ações se refere à realização de plenárias semestrais. 

OBJETIVO: Descrever a avaliação dos participantes das 11 plenárias sobre as 

atividades desenvolvidas no período de 2009 a 2015. METODOLOGIA: Foi utilizado 

um instrumento semi-quantitativo que abordou os seguintes itens: divulgação, local 

de realização, horário/duração do evento, alimentação, conteúdo das exposições, 

encadeamento das apresentações e material distribuído. RESULTADOS: Os temas 

abordados nas plenárias foram: Água – alimento essencial à vida, Agricultura 

Familiar e PNAE, Alimentos industrializados, Panorama do PNAE no Estado do RJ, 

Agroecologia, Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no ambiente escolar, 

Avaliação do PNAE, Articulação entre Saúde e Educação para promoção de saúde 

na escola, Discussão e Implementação do Sistema de Monitoramento do PNAE, 

Regulação da Publicidade de alimentos para crianças, Comida de verdade: no 

campo e na cidade. Foram analisadas 885 fichas e verificou-se que: em média, 

todas as avaliações foram positivas para os itens avaliados: divulgação (65,7%), 

local (89,5%), horário (82,7%), alimentação (77,3%), conteúdo das exposições 

(85,1%), encadeamento das apresentações (86,0%) e material distribuído 

(78,1%). As sistematizações das questões abertas indicou que as plenárias foram 

consideradas eventos esclarecedores e inovadores que trouxeram abordagens que 

motivam e inspiram seus participantes a continuar ampliando o potencial das 

políticas públicas relacionadas ao PNAE em benefício do público escolar. 

CONCLUSÃO: É necessário intensificar a divulgação das plenárias para os 

profissionais do PNAE nos municípios do RJ. Os participantes das plenárias 

consideraram que esse espaço de troca e integração tem contribuído para qualificar 

sua prática. O envolvimento do aluno de graduação nesta atividade propicia que ele 

vivencie atividades de inserção social da UERJ, conheça diferentes experiências de 

atuação do profissional nutricionista e exercite a sistematização e análise de dados, 

ampliando a formação oferecida pelo currículo formal. 
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O projeto de Organização Acervo Fotográfico da Faculdade de Enfermagem foi 

criado para preservar fotografias mantidas no Centro de Memória Nalva Pereira 

Caldas, primando pela sua organização e catalogação. Colaborando com os 

interessados em usar imagens de diferentes formas, seja para resgatar a história, 

seja como possibilidade de ressignificar o cotidiano enquanto espaços de 

convivência. Segundo Calado apud Oliveira (2005) “o trabalho com imagens surge 

como possibilidade de captação de fluxos comunicacionais que estiveram sempre 

presentes nas sociedades, mas que, só agora, começam a ser objeto da devida 

atenção”. Os objetivos são: Elaborar apresentação para recepção de docentes 

concursados no período de 2014 e 2015 para a comemoração do aniversário da 

Faculdade de Enfermagem em junho de 2015 e produção de vídeo sintético com 

imagens representativas de 67 anos de sua história. A metodologia utilizada 

consistiu na coleta de fotografias dos novos docentes pela bolsista do projeto em 

parceria com monitores de outros projetos vinculados a história da enfermagem, no 

período supracitado mediante a assinatura do termo de cessão de direito sobre o 

uso de imagem, a fim de ser utilizada por ocasião do 67° aniversário da Faculdade 

na recepção dos mesmos. Para a produção do vídeo foi selecionado fotografias 

existentes no acervo do Centro de Memória que registraram momentos importantes 

da história da instituição. O instrumento utilizado para a confecção das mídias foi 

um programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas PowerPoint. 

Houve a produção de quatro apresentações divididas por Departamentos e de um 

vídeo sobre a história da instituição em imagens. Concluímos que o trabalho atingiu 

os objetivos possibilitando ao corpo social da Faculdade acolher os novos docentes, 

assim como o vídeo contribuiu para a visibilidade histórica da instituição através 

das imagens. O trabalho foi relevante para a formação do bolsista pois o 

desenvolvimento deste contribuiu para o processo ensino aprendizagem quanto a 

utilização da fotografia, não apenas como retratação da realidade, mas como 

formadora de laços comunicacionais entre os que se encontram e os que chegam 

no cotidiano institucional. Referência: Oliveira, IB de. Imagens desestabilizadoras 

na formação de subjetividades inconformistas: por um projeto educativo 

emancipatório. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
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Introdução: Desde setembro de 2014 a disponibilização de leitos para realização de 

pós-operatório imediato de cirurgias eletivas na Unidade de Tratamento Intensivo 

do HUPE/UERJ obedece a um critério de priorização definido pelas clínicas cirúrgicas 

que visa manter a equidade na oferta de vagas aos solicitantes. Na determinação 

desses critérios não foram levados em conta critérios de priorização de vagas para 

pacientes oncológicos, população na qual o atraso do tratamento cirúrgico pode 

determinar pior prognóstico da doença. Objetivos: Analisar a demanda e a oferta 

de vagas para realização de pós-operatório imediato de cirurgias eletivas em 

pacientes oncológicos e não oncológicos. Discutir a adequação do atual critério de 

disponibilização de leitos cirúrgicos na Unidade de Tratamento Intensivo do 

HUPE/UERJ. Métodos: Os pedidos de vagas na unidade são realizados por escrito 

em livro próprio. Todas as vagas cedidas para cirurgias eletivas foram registradas 

em banco de dados on-line disponível a todos os responsáveis pelas clínicas 

cirúrgicas. Os dois instrumentos foram utilizados para a coleta dos dados 

apresentados. Resultados: No período de 10 meses (01/Set/2014-30/Jun/2015), 

foram solicitadas 137 vagas (73 para pacientes oncológicos) e realizadas 76 

cirurgias (39 em pacientes oncológicos) – 55% do total de solicitações foram 

atendidas (53% das solicitações para pacientes oncológicos). Não foi possível 

estabelecer o número de vagas oferecidas às clínicas cirúrgicas, mas não 

aproveitadas. A cirurgia vascular foi a clínica cirúrgica com maior número de 

solicitações atendidas (21), todas para pacientes não oncológicos. Ainda existe 

grande desigualdade no número de cirurgias realizadas pelas diversas clínicas 

cirúrgicas. Conclusões: O atual formato de disponibilização de leitos não foi capaz 

de manter a equidade na oferta de vagas às clínicas cirúrgicas solicitantes e pode 

ter resultado em uma menor oferta de vagas para pacientes oncológicos. Dada a 

crescente demanda institucional para atendimento de pacientes oncológicos e o 

prejuízo que atrasos no tratamento cirúrgico trazem à saúde desses pacientes, se 

faz necessária a revisão dos critérios atualmente utilizados. 
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A tuberculose (TB) permanece como um grave e recorrente problema de saúde 

pública, sendo uma das maiores causas de morte por doenças infecciosas no 

mundo. Em virtude disso, seu estudo torna-se de suma importância e relevância 

para a população em geral. A TB pleural é a forma extrapulmonar mais comum da 

doença tendo como consequência primordial a fibrose, que está intimamente 

relacionada à incapacidade funcional da pleura e dos pulmões. No entanto, os 

fatores e os mecanismos envolvidos nesse processo ainda não estão 

completamente esclarecidos. Para que possamos obter uma melhor compreensão 

da sua patogênese, e criar bases para o desenvolvimento de estratégias de 

prevenção das incapacidades e recuperação de lesões pleurais e pulmonares nesses 

pacientes, este projeto tem como objetivo caracterizar os componentes celulares e 

teciduais envolvidos na fibrose pleural nos pacientes com TB. Para isso, serão 

coletadas amostras de sangue periférico, líquido pleural e fragmentos de biópsia de 

pacientes com TB pleural atendidos no Ambulatório de Tuberculose do Serviço de 

Pneumologia do HUPE-UERJ. As amostras de sangue e líquido pleural serão 

processadas e armazenadas para a detecção de fatores pró-fibróticos pela técnica 

de ELISA. Em alguns casos onde serão realizadas biópsias pleurais, será feito uma 

análise histopatológica, imuno-histoquímica e molecular. Estes fragmentos serão 

processados como de rotina para diagnóstico de TB, e também serão feitas 

algumas colorações e marcações específicas para caracterizarmos os componentes 

teciduais e os perfis celulares envolvidos nesse processo, determinando assim a 

presença da fibrose e o seu grau de severidade. Desde o início da bolsa de estágio 

interno complementar até o momento, enquanto as amostras dos pacientes estão 

sendo coletadas, processadas e armazenadas para posterior análise, a bolsista tem 

desenvolvido atividades no Laboratório de Imunopatologia (LIP) que 

compreenderam desde a organização do laboratório, manipulação de 

equipamentos, treinamento com relação à manipulação e processamento das 

amostras de sangue periférico e amostras de biópsias até a captura de imagens 

obtidas de lâminas histológicas. Além disso, a participação nos seminários semanais 

do laboratório permitiu a sua inserção no tema e das técnicas a serem realizadas 

neste projeto, e nos diferentes projetos de pesquisa, discussão de artigos 

científicos, contribuindo para a sua capacitação na área de patologia geral. 
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Introdução: O gergelim é rico em proteínas, minerais (QUEIROGA et al., 2008)além 

de teores importantes de ácidos graxos monoinsaturados (ZOUMPOULAKIS et al., 

2011). Chen et al. (2005) e Wu et al. (2006) avaliaram o o consumo de farinha de 

gergelim e mostraram redução dos níveis de colesterol total e LDL-c. Mirimiram et 

al. (2013) mostrou diminuição dos níveis de triglicerídeos, após ingestão de 

semente de gergelim em pacientes diabéticos tipo 2. Objetivo: Analisar a 

composição físico química de sementes de gergelim branco e negro e da farinha de 

gergelim branco desengordurada e verificar possíveis benefícios para saúde 

cardiovascular. Metodologia: Estudo realizado nos laboratórios de Bromatologia 

(INU/ UERJ) e de Espectrometria Atômica e Molecular (IQ/ UERJ). Os diferentes 

tipos e formas de apresentação do gergelim foram analisados quanto à umidade, 

cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos, cálcio e magnésio. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey (p < 0,05), utilizando o software GraphPad Prism 5.0. Resultados: Em 

relação à proteína e lipídios, observou-se diferença significativa entre os produtos, 

com destaque para a farinha de gergelim, com o maior teor proteico (28,14 ± 0,81) 

e para a semente de gergelim branco, com o maior teor lipídico (44,35 ± 1,90). 

Sobre os carboidratos, a semente de gergelim branco foi a que apresentou menor 

quantidade (28,14 ± 0,81), havendo diferença significativa. Sobre o cálcio, a 

semente de gergelim negro foi a que apresentou a maior quantidade (983,25 ± 

30,43), havendo relevância estatística. A farinha e a semente de gergelim branco 

apresentaram teores importantes de magnésio, mas não se observou diferença 

significativa entre estas amostras. Sobre a umidade, a farinha foi a que apresentou 

menor valor (4,16 ± 0,22), havendo significância estatística. Em relação às cinzas, 

a semente de gergelim branco foi a que apresentou menor valor (4,47 ± 0,92), 

com diferença estatística significativa. Conclusão: Portanto, sugere-se potenciais 

benefícios do consumo de gergelim para a saúde cardiovascular, uma vez que uma 

dieta adequada em magnésio pode interferir positivamente na pressão arterial. 

Neste contexto, o consumo de farinha de gergelim pode ser benéfico bem como o 

de semente de gergelim branco, visto que é o tipo e a forma de apresentação em 

que se observou a maior quantidade de lipídios, com perfil de ácidos graxos 

interessante para manejo de DCV. 
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Introdução: O gergelim é rico em proteínas, minerais (QUEIROGA et al., 2008)além 

de teores importantes de ácidos graxos monoinsaturados (ZOUMPOULAKIS et al., 

2011). Chen et al. (2005) e Wu et al. (2006) avaliaram o o consumo de farinha de 

gergelim e mostraram redução dos níveis de colesterol total e LDL-c. Mirimiram et 

al. (2013) mostrou diminuição dos níveis de triglicerídeos, após ingestão de 

semente de gergelim em pacientes diabéticos tipo 2. Objetivo: Analisar a 

composição físico química de sementes de gergelim branco e negro e da farinha de 

gergelim branco desengordurada e verificar possíveis benefícios para saúde 

cardiovascular. Metodologia: Estudo realizado nos laboratórios de Bromatologia 

(INU/ UERJ) e de Espectrometria Atômica e Molecular (IQ/ UERJ). Os diferentes 

tipos e formas de apresentação do gergelim foram analisados quanto à umidade, 

cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos, cálcio e magnésio. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey (p < 0,05), utilizando o software GraphPad Prism 5.0. Resultados: Em 

relação à proteína e lipídios, observou-se diferença significativa entre os produtos, 

com destaque para a farinha de gergelim, com o maior teor proteico (28,14 ± 0,81) 

e para a semente de gergelim branco, com o maior teor lipídico (44,35 ± 1,90). 

Sobre os carboidratos, a semente de gergelim branco foi a que apresentou menor 

quantidade (28,14 ± 0,81), havendo diferença significativa. Sobre o cálcio, a 

semente de gergelim negro foi a que apresentou a maior quantidade (983,25 ± 

30,43), havendo relevância estatística. A farinha e a semente de gergelim branco 

apresentaram teores importantes de magnésio, mas não se observou diferença 

significativa entre estas amostras. Sobre a umidade, a farinha foi a que apresentou 

menor valor (4,16 ± 0,22), havendo significância estatística. Em relação às cinzas, 

a semente de gergelim branco foi a que apresentou menor valor (4,47 ± 0,92), 

com diferença estatística significativa. Conclusão: Portanto, sugere-se potenciais 

benefícios do consumo de gergelim para a saúde cardiovascular, uma vez que uma 

dieta adequada em magnésio pode interferir positivamente na pressão arterial. 

Neste contexto, o consumo de farinha de gergelim pode ser benéfico bem como o 

de semente de gergelim branco, visto que é o tipo e a forma de apresentação em 

que se observou a maior quantidade de lipídios, com perfil de ácidos graxos 

interessante para manejo de DCV. 
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CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, SAÚDE E QUALIDADE DE 

VIDA 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Análise Nutricional de População 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
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Supervisor:  
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Ana Cristina Nogueira Pessanha de La Cal 
 

O planejamento da dieta inclui a adequação quantitativa, assim como o 

balanceamento qualitativo entre os grupos de alimentos, objetivando nortear as 

escolhas alimentares baseados em seus nutrientes para promoção de saúde e 

melhor qualidade de vida. Diferentes problemas no comportamento/hábito 

alimentar, tem sido colocados como importante desafio no sentido de inserir ações 

de saúde pública em todos os campos de atuação do profissional nutricionista 

incorporando a Estratégia Global de Promoção à Saúde. Na elaboração de um 

cardápio a forma de preparo dos alimentos e apresentação devem incentivar ao 

aumento do consumo de frutas, legumes e verduras (FLV). Estes fornecem 

vitaminas, minerais e fibras necessários para o pleno funcionamento do organismo 

e contribuem para a diminuição do consumo de alimentos ricos em gordura e 

açúcar. O baixo consumo de FLV está entre os dez principais fatores de risco 

associados à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. O aumento do 

consumo desses alimentos traz impactos positivos sobre a saúde.O restaurante 

Universitário do Campus UERJ, onde atuamos, fornece cerca de 4200 refeições 

diárias em dois turnos:almoço e jantar. Monitorar o planejamento do cardápio, a 

entrada dos gêneros alimentícios, o pré-preparo, o preparo, a distribuição e 

escolhas alimentares praticadas pelos comensais fazem parte das atividades 

diárias. O estudo visou através de observação direta detectar as preferências 

alimentares dos comensais e através de investigação científica e criatividade, 

elaborar e apresentar estratégia atrativa para incentivar a reflexão e 

questionamento sobre a qualidade das frutas, verduras, legumes, refrescos e as 

sobremesas doces servidas, com a criação de 80 displays informativos com fotos 

coloridas de preparações do cardápio com medidas, gramaturas, valor energético e 

de nutrientes tais: carboidrato, proteína, lipídio, cálcio, ferro, sódio, zinco, retinol, 

vitamina C, fibra alimentar, potássio . Reconhecemos que não basta informar os 

indivíduos sobre a importância da alimentação saudável, mas sim intervir sobre o 

ambiente de modo a torná-lo crítico e facilitador de práticas alimentares 

adequadas. 
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ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO MAIS SAUDÁVEL: 

IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA ESCOLAR E DE UMA COZINHA 

EXPERIMENTAL 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Análise Nutricional de População 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 
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Adriana Rosa Pereira Ferreira 

Thaís Medeiros 
 

A promoção de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar pressupõe o 

desenvolvimento de atividades educativas que ajudam e motivam a adoção de uma 

alimentação saudável. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar ações de 

educação alimentar e nutricional em estudantes e funcionários de uma escola 

municipal da cidade do Rio de Janeiro por meio de implantação de uma horta, de 

oficinas culinárias e de realização de oficinas de atualização de manipuladores de 

alimentos. O método delineado não somente permitiu promover conhecimento 

técnico-científico, mas também reflexão quanto ao alimento sob os aspectos 

nutricional, sensorial, funcional e sanitário. Através da horta, os alunos vêm 

plantando e colhendo alimentos considerados saudáveis e utilizando-os para 

realizar preparações em uma cozinha experimental que foi implantada na escola 

por iniciativa deste projeto. A partir de agosto de 2015, será avaliado o quanto os 

adolescentes que participam das atividades relacionadas à horta e das atividades 

realizadas na cozinha experimental, mudam seus gostos pelos alimentos 

marcadores de alimentação saudável, como saladas cruas, hortaliças cozidas, leite 

e feijões e pelos marcadores de alimentação não saudável, como doces, 

guloseimas, biscoitos salgadinhos, frituras e refrigerante. Para isso, será feito um 

encarte contendo fotos de alimentos saudáveis e não saudáveis, acompanhadas de 

uma escala hedônica, própria para adolescentes. Ao olhar as fotos, os adolescentes 

devem indicar o quanto gostam do alimento observado. O questionário será 

aplicado em agosto, quando serão iniciadas as atividades educativas, e em 

dezembro, podendo-se assim observar se o gosto dos adolescentes por cada um 

dos alimentos avaliados mudou. 
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EXPANDINDO HORIZONTES: NOVOS RUMOS DA NUTRIÇÃO NO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA UERJ (CAPS UERJ) 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIANA AZEVEDO MALDONADO 
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RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA CHAVES 

Estagiário(s):  

GABRIELLA DA COSTA CUNHA 
 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram criados como a principal 

estratégia do processo de Reforma Psiquiátrica, que busca o progressivo 

deslocamento do centro de cuidado de pacientes com transtornos psicossociais para 

fora do hospital, em direção à integração da comunidade. Os CAPS são serviços de 

atendimento que substituem as internações em hospitais psiquiátricos e se 

destinam a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular integração 

social e familiar, apoiar a autonomia e oferecer atendimento médico e psicológico 

através de acesso a lazer, alimentação, medicamentos e oficinas terapêuticas. 

Neste contexto, a Nutrição se insere por meio da oferta de refeições e realização de 

oficinas terapêuticas. Este trabalho tem como objetivo explicitar as inovações 

relacionadas às oficinas de nutrição do CAPS UERJ. Na Oficina Culinária são 

executadas receitas escolhidas pela coordenação ou trazidas pelos usuários e seus 

produtos são vendidos na própria unidade para gerar inserção, autonomia e renda 

para os usuários. A Oficina Falando de Nutrição tem o objetivo de orientar e 

incentivar hábitos alimentares saudáveis dos usuários, abordando algum tema 

relacionado à alimentação saudável, além de ocorrer preparação e/ou degustação 

de alimentos e avaliação antropométrica. Ambas as oficinas têm a oportunidade de 

utilizarem um novo espaço na Policlínica Piquet Carneiro (PPC), o Laboratório de 

Dietética, que disponibiliza equipamentos e amplia as possibilidades de atividades. 

Pode-se constatar por meio de registro de falas com a execução das oficinas 

mudanças benéficas aos usuários, que passam a expandir seus conhecimentos 

sobre culinária e alimentação com a utilização destes em casa, além de adquirir um 

complemento de renda, realizar acompanhamento do estado nutricional e melhorar 

hábitos alimentares, possibilitando aumento da autonomia e integração social dos 

usuários através das inovações em suas atividades. 
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ENFOLHA: AMPLIANDO A COMUNICAÇÃO E A INFORMAÇÃO NA FACULDADE 

DE ENFERMAGEM DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
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Supervisor:  

HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL DAVID 

Estagiário(s):  

Matheus Aieta de Albuquerque Silva 
 

A Faculdade de Enfermagem desenvolve processos internos e de comunicação 

externa que demanda a estruturação e atualização de quadros, meios de 

comunicação, páginas na internet e em redes sociais. Para ampliar a comunicação 

interna, desenvolve bimensalmente o Dada a agilidade das atividades, persiste a 

demanda de manutenção e atualização de um boletim eletrônico, com o apoio de 

um bolsista, preferencialmente da área de comunicação/jornalismo ou relações 

públicas. O ENFOLHA é o boletim informativo produzido pela Faculdade de 

Enfermagem , criado em 1998, que visa coletar e disseminar as informações de 

interesse para o corpo social da Faculdade. A metodologia do projeto é baseada na 

captação de notícias e imagens, tendo como fontes principais: murais existentes na 

faculdade, direção, departamentos, registros em correspondência interna e externa, 

atas de reuniões do Conselho Departamental, e-mails e outros. Sua divulgação é 

feita on-line, através de um e-mail (memoria.fenf@gmail) criado, especialmente, 

para esta função. Seu conteúdo também é veiculado nas redes sociais do Facebook 

(Enf UERJ) e Twitter (@EnfUERJ), como forma de ampliar a visibilidade do projeto e 

as formas de comunicação virtual. O ENFOLHA está articulado ao Programa de 

Comunicação Interna da FENF, denominado de ENFOCO que visa contribuir para a 

organização e otimização do fluxo das informações visando a melhoria das 

atividades de caráter pedagógico e administrativo relativas à Faculdade de 

Enfermagem. Em 2014/2015, além da continuidade de alimentação do site da 

Faculdade de Enfermagem, retomou-se a publicação do informativo digital EnFolha, 

com três números publicados, divulgando notícias da Faculdade e os principais atos 

normativos da UERJ. O bolsista atua desenvolvendo ações de : captura de 

informações, seleção e organização dos dados, editoração e publicação de cada 

número do boletim eletrônico EnFolha, em equipe com servidores técnico-

administrativos e professores da Direção e Núcleo de Memória. Na avaliação do 

bolsista, esta participação lhe permite conhecer mais dos campos da saúde e da 

enfermagem e a desenvolver habilidades de comunicação utilizando mídias 

diversas. 
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ESTUDO PRÓ-SAÚDE – AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES: PREVALÊNCIA DE 

AUTO-RELATO DE HIPERTENSÃO SEGUNDO VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Epidemiologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDUARDO FAERSTEIN 

Estagiário(s):  

Thayane Morais da Silva 
 

Introdução: O crescimento da hipertensão é um grande desafio em saúde e pode 

levar à importante incremento das doenças cardiovasculares (DCV). A prevalência 

de hipertensão no Brasil é de 30% e as DCV são responsáveis por cerca de 40% 

dos óbitos da população brasileira acima de 30 anos. Este trabalho tem por objetivo 

investigar a prevalência de hipertensão auto-relatada, segundo perfil 

sociodemográfico. Atividades desenvolvidas: Leitura de artigos referentes ao tema, 

tanto publicados pelos pesquisadores do grupo de pesquisa, quanto publicados por 

outros autores; atualização do banco de dados com informações relativas à inclusão 

de falecimentos, aposentadorias e exonerações; participação nos Seminários de 

Pesquisa Pró-Saúde (SPPS). Resultados/Conclusão: Foram analisados dados 

referentes à hipertensão e variáveis sociodemográficas (sexo, raça, idade e 

escolaridade), coletados através de questionários autopreenchíveis, em estudo 

transversal com 514 funcionários técnico-administrativos de uma universidade 

pública no Rio de Janeiro, participantes das avaliações complementares. O auto-

relato de hipertensão foi determinado com base na pergunta "Alguma vez um 

médico lhe informou que você teve ou tem hipetensão (pressão alta)?" e 

categorizado dicotomicamente (sim/não). Após análises desses dados, a 

prevalência de hipertensão auto-relatada foi de 39%, sendo ligeiramente maior 

entre as mulheres (41,5%) quando comparada aos homens (36,6%). Observamos 

uma maior prevalência entre os de cor preta (54,3%) quando comparados com os 

pardos (40,1%) e os brancos (33,6%). Encontramos uma prevalência inversamente 

proporcional para a variável escolaridade (51% para quem possuía até 2º. grau 

incompleto, 47,5% até superior incompleto e 31,8% superior/pós-graduação) e 

diretamente proporcional quando avaliamos a idade dos participantes (10% para os 

que tinham até 39 anos, 31% de 40 a 49 anos e 47% para quem tinha mais de 50 

anos). Observou-se que a hipertensão arterial em adultos brasileiros atinge altos 

patamares demonstrando uma necessidade de intervenção, principalmente na 

adoção de medidas preventivas que visem controlar/minimizar os efeitos de fatores 

de risco para doenças cardiovasculares. 
 

E-mail: efaerstein@gmail.com 
  



555 

  

 
GRUPO AMIGOS E A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ATRAVÉS 

DAS MÍDIAS SOCIAIS 
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O Grupo AMIGOS (Agentes Multiplicadores de Informações Gerais sobre Obesidade 

e Saúde) busca entre outros objetivos promover práticas alimentares saudáveis e 

mudanças de hábitos de vida em adolescentes. Nos dias de hoje, a sociedade 

contemporânea vem utilizando, cada vez mais, as redes sociais que têm contribuído 

para mudar os padrões de comportamento da população. Essas estratégias de 

comunicação têm sido muito utilizadas para compartilhar informações mediante 

relações entre atores que delas participam, podendo se tornar uma excelente 

ferramenta de Educação Nutricional e Nutrição em Saúde Pública. Neste sentido, 

novas tecnologias devem ser utilizadas nas atividades educativas do profissional 

nutricionista, que permitam aprofundar os conteúdos programáticos previstos nas 

disciplinas afins. Para tanto, dentro deste contexto, o Grupo AMIGOS elegeu um 

aplicativo gratuito, o Instagram, que permite postar fotos/ vídeos/ textos em 

smartphones, podendo ser compartilhado entre amigos de outras redes sociais, 

curtir e comentar. O objetivo do Instagram é veicular informações seguras sobre 

alimentação saudável de forma acessível e, ao mesmo tempo lúdica, direcionadas 

aos adolescentes e suas famílias, abrindo espaço para esclarecimentos de dúvidas, 

troca de conhecimentos, quebra de tabus e mitos alimentares. Na conta 

@grupoamigosuerj são feitas postagens semanais, de acordo com os temas 

definidos para cada dia da semana: segunda feira - receitas saudáveis; terça - 

análise nutricional de alimentos; quarta - dia temático conforme o calendário anual; 

quinta - sucos e sopas; sexta - substituição de alimentos; sábado - informações 

sobre rotulagem de alimentos; e domingo - dietas da moda, que integram as metas 

do projeto grupo AMIGOS. Estas postagens também são automaticamente enviadas 

para nossa página no facebook, ampliando o público atingido. Desde a implantação 

do Instagram em novembro de 2014, foram feitas, até o momento, 210 postagens. 

Observou-se 198 seguidores e 1676 curtidas. Concluímos que os resultados obtidos 

já demonstram a importância desta estratégia de mídia social e reforçam a 

necessidade de sua continuidade, maior divulgação e aprimoramento como 

ferramenta de Educação Nutricional. 
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INTERFERÊNCIA DO TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA 

NOS PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E METABÓLICOS DE OBESOS 
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Título: Interferência do transtorno de compulsão alimentar periódica nos 

parâmetros antropométricos e metabólicos de obesos. Objetivo: Identificar se a 

presença de transtorno alimentar interfere nos parâmetros antropométricos e/ou 

metabólicos de obesos. Materiais e métodos: Foram avaliados adultos obesos (IMC 

≥ 30 Kg/m2) de ambos os sexos, 22 com e 17 sem transtorno de compulsão 

alimentar periódica (TCAP), atendidos no ambulatório do Napta/UERJ. A 

classificação de TCAP seguiu a recomendação do DMS-IV. Foram excluídos do 

estudo indivíduos com doenças malignas ou consumptivas e medicamentos que 

interferissem nos resultados. Para avaliar o perfil antropométrico foram realizadas 

as medidas de peso, estatura, perímetro da cintura, calculado o IMC e presença de 

síndrome metabólica (MetS) de acordo com o NCEP/ATPIII; para avaliar o perfil 

metabólico foram analisadas glicemia, perfil lipídico e dosagem de leptina. Os dados 

foram expressos como média (desvio-padrão), sendo utilizados os testes: Qui-

quadrado e t-Student. O valor de significância foi 5%. Resultados: Total de 39 

indivíduos, sendo 31 mulheres. Todos os indivíduos avaliados apresentaram o 

perímetro da cintura acima da recomendação e 70% tinham a síndrome metabólica, 

sem diferenças pela presença de TCAP. Mais de 60% dos indivíduos apresentaram 

HDL-colesterol baixo e um terço triglicerídeo elevado. A média dos níveis de leptina 

foi bem acima do esperado para indivíduos saudáveis e os pacientes com TCAP 

tiveram níveis 40% maiores do que os sem o distúrbio, sem diferenças 

significativas. Conclusão: A presença de TCAP não interfere nos parâmetros 

antropométricos e/ou metabólicos de indivíduos obesos. Entretanto, independente 

do transtorno alimentar todos têm parâmetros antropométricos e metabólicos 

alterados. 
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JOVENS NA CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DOS ADOLESCENTES: 

UM OLHAR SOBRE O CUIDADO E O DIREITO FEMININO 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
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Karina Maria de Moura Goulart 
 

O Programa de Orientação em Sexualidade, Prevenção de DST/AIDS e Distribuição 

de Preservativos - PROSS, é um projeto desenvolvido na atenção primária do 

NESA/UERJ atuando nas áreas de assistência, ensino e pesquisa. O PROSS é 

voltado para adolescentes, e tem como uma de suas principais finalidades 

promover e disponibilizar, por meio de uma equipe multidisciplinar, o acesso às 

informações sobre saúde integral do adolescente, enfatizando a sexualidade, a 

saúde reprodutiva e a autonomia.A partir dos atendimentos individuais e grupais 

realizados por alunos da graduação, observou-se uma baixa taxa de adesão ao 

preservativo feminino. Visto que as mulheres representam expressiva parcela dos 

casos de HIV no Brasil destacamos a necessidade de criação de estratégias 

preventivas específicas para essa população de jovens. Após discussões realizadas 

em supervisões, concluímos que para que uma aderência efetiva aconteça, são 

necessárias não apenas orientações técnicas adequadas, mas mudanças 

significativas no imaginário social e nas relações de gênero que possibilitem 

contextos socioculturais receptivos à inovação e ao empoderamento feminino. 

Acreditamos que os profissionais da saúde, como multiplicadores de conhecimento 

acerca da saúde sexual e reprodutiva, tem papel fundamental nesse movimento. 

Partindo deste princípio, este trabalho se propôs a dimensionar o conhecimento de 

futuros profissionais acerca do preservativo feminino. Métodos: Foi elaborado um 

formulário online para estudantes que estivessem cursando a partir do sexto 

período de medicina, psicologia e enfermagem de universidades do Rio de Janeiro 

sobre características físicas e utilitárias do preservativo, bem como o modo de 

colocação e descarte do método. Os resultados indicam que os estudantes 

apresentaram baixo conhecimento com relação às características básicas do 

método, mas se mostraram habilitados a enumerar os passos necessários para sua 

utilização. Não houve associação significativa entre a categoria profissional e os 

resultados. Conclusão: Os resultados sugerem que os participantes possuem 

conhecimentos insuficientes, demonstrando ainda pouca proximidade com o 

recurso. Ressaltamos que dentro do paradigma de atenção integral esses alunos 

possivelmente trabalharão com prevenção e tratamento. Embora o instrumento 

apresente algumas limitações, acreditamos que estudos nessa temática contribuam 

para o aumento do conhecimento e o desenvolvimento de estratégias efetivas para 

a promoção de saúde. 
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MAPEAMENTO DAS ALTERAÇÕES PULMONARES CRÔNICAS EM PACIENTES 

COM DOENÇA FALCIFORME ACOMPANHADOS NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. 

Área temática: Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica 
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Voluntário(s):  

Luiza Macedo Travalloni 
 

A doença falciforme (DF) é a doença hereditária monogênica mais frequente, no 

Brasil e no mundo e caracteriza-se por um quadro de anemia hemolítica crônica, 

cujas manifestações variam desde a ausência de sintomas a quadros graves, com 

grande morbi-mortalidade. Atualmente, as complicações pulmonares despontam 

como as causas mais frequentes de mortalidade e morbidade entre os pacientes 

portadores de doença falciforme (DF), independente da idade, sendo a causa mais 

freqüente de internação hospitalar, atrás apenas das crises álgicas. Em adultos, é a 

principal causa de morte, correspondendo a 20-30% dos casos. Estima-se que 

cerca de 90% dos pacientes adultos tenham função pulmonar anormal, no entanto, 

apenas 10% são monitorados para a detecção precoce de doença pulmonar. Desta 

forma, o presente projeto, iniciado há quase 3 anos, vem estudando as 

manifestações pulmonares nos portadores de DF a fim de reconhecer quais destas 

podem sofrer intervenção precoce e, assim, oferecer melhor qualidade de vida a 

estes pacientes. A partir da análise dos resultados dos exames de prova de função 

respiratória (PFR), ecocardiograma transtorácico (ECT) e de tomografia 

computorizada (TC) de tórax foi possível evidenciar alterações muito prevalentes 

nessa população, cerca de 70 pacientes, acompanhados no ambulatório de 

hemoglobinopatias do HUPE/UERJ. Podemos destacar, dentre as várias 

anormalidades encontradas as seguintes: Na PFR, as alterações obstrutivas, de 

difusão do CO2, assim como a redução da força da musculatura respiratória, no 

ECT o aumento das câmaras ventricular e atrial esquerda e anormalidades que 

refletem alterações fibróticas e atelectásicas na TC de tórax. Nesta etapa do 

trabalho, utilizaremos estes dados junto aos clínicos obtidos nas revisões dos 

prontuários hospitalares para melhorar o acompanhamento ambulatorial destes 

pacientes. Além disso, objetivamos fornecer informações educativas à população 

geral e aos portadores de DF de modo a promover conhecimento e adesão às 

terapias preventivas e de suporte. 
 

E-mail: mcpmaioli@gmail.com 
  



559 

  

 
OFICINAS DE SAÚDE COM ADOLESCENTES 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

INEZ SILVA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Thaís Priscila Machado Baptista de Souza 
 

OFICINAS DE SAÚDE COM ADOLESCENTES ALMEIDA, I. S., GONÇALVES, M. T. 

,SOUZA, T. P. M. B S¹ ; A Educação em Saúde é entendida como uma prática 

desenvolvida junto a grupos sociais, privilegiando-se abordagens que enfatizem as 

experiências contextualizadas dos sujeitos. Entendendo que a adolescência é uma 

etapa do desenvolvimento do ser humano marcada por transformações e 

vulnerabilidades, a formação de grupos de adolescentes compartilhando saberes 

sobre saúde e sexualidade atua como forma de promoção da saúde e prevenção de 

danos¹. Objetivos: identificar as práticas de saúde e sexualidade dos adolescentes. 

Descrição Metodológica: Através da metodologia participativa são realizados 

momentos de atividades grupais. São utilizados dinâmicas lúdico-pedagógicas que 

proporcionam aos participantes a construção do conhecimento baseado no processo 

ação-reflexão-ação. É um momento no qual percebe-se claramente sua 

necessidade de verbalizar seus conflitos e demandas. Assim, os adolescentes 

assumem seus papéis como protagonistas deste processo de construção do saber. 

Resultados: Como é uma característica normal da adolescência buscar grupos de 

pares, o atendimento grupal torna-se facilitador para troca de informações e 

experiências. De Junho de 2014 à Junho de 2015, participaram das atividades, 92 

jovens, com idade entre 12 e 19 anos. Sendo 37 meninos e 55 meninas, que 

demonstraram muita satisfação com os temas abordados. Considerações Finais: 

Este projeto de estágio interno complementar possibilita à enfermagem a formação 

de vinculo, e a aplicação da problematização. À medida que as ações são realizadas 

os adolescentes percebem a importância da transformação da sua realidade, bem 

como da mudança de postura para o fortalecimento de sua saúde. Descritores: 

Adolescente; Promoção da Saúde; Enfermagem. 1. Almeida IS, Lopes LMS, SIMÕES 

SMF. Ser adolescente vivenciando a situação crônica de saúde: uma compreensão 

heideggeriana.Cienc Cuid Saude 2012, v.11, n.4 Out/Dez; 11(4):704-711. 
 

E-mail: inezdealmeida@ig.com.br 
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PERFIL DE ADOLESCENTES SOROPOSITIVOS ACOMPANHADOS NA 

CONSULTA DE ENFERMAGEM EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA TERESA COLAO GONCALVES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Inez Silva de Almeida 

Estagiário(s):  

Emely Dornelles Ribeiro 
 

INTRODUÇÃO: A Aids é uma doença causada pelo vírus HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) que ataca o sistema imunológico, responsável por 

defender o organismo das doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T 

(CD4). Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para 

continuar a infecção. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar 

sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o vírus a outros pelas 

relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringa, na 

amamentação. Atualmente sabe-se que o vírus HIV, causador da SIDA, não é 

somente adquirido pelos chamados grupos de riscos como profissionais do sexo e 

homossexuais como eram denominados tempos atrás. Neste sentido, sabendo da 

peculiaridade do ser adolescente, do pensamento mágico de que nada pode 

acontecer com ele e da necessidade de fazer parte de um grupo sendo este um 

forte influenciador de suas ações, é grande a preocupação com essa população 

frente a essa doença como ameaça e como realidade. OBJETIVO: Identificar o perfil 

vacinal dos adolescentes soropositivo acompanhados pelo programa de doenças 

infecto-parasitárias (DIP). MÉTODO: Este estudo é do tipo exploratório, descritivo 

com abordagem quantitativa. O instrumento de coleta de dados foi um banco de 

dados, criado pelas autoras para analisar o perfil vacinal da clientela em tela. No 

período de julho de 2014 a junho de 2015 foram analisadas as cadernetas de 

vacinação dos adolescentes com HIV, visto que é importante que eles estejam 

vacinados para prevenir patologias oportunistas. A vacina desencadeia a produção 

de anticorpos que tornam o organismo imune ou mais resistente a agentes 

infecciosos (e às doenças por ele provocadas). Dos 78 adolescentes atendidos no 

ano de 2014, foram analisadas 52 cadernetas de vacinação. Ou seja, 66,6% do 

total de pacientes. Dentre os analisados, 63,4% estavam com a caderneta atrasada 

ou desatualizadas e 36,6% com a caderneta completa. Vale ressaltar que 84,8% 

dos pacientes com a caderneta desatualizada foram encaminhados para tomar as 

vacinas e 15,20% ainda precisam ser encaminhados. Em relação às cadernetas 

completas, 21% já vieram ao serviço com as vacinas atualizadas e 79% ficaram 

completas após a intervenção da equipe de enfermagem. A partir disso, podemos 

traçar o perfil dos adolescentes quanto à vacinação, a fim de objetivar um 

direcionamento das ações de enfermagem para uma melhoria da qualidade de vida 

desses adolescentes. 
 

E-mail: teresaenfa@hotmail.com 
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PRÁTICAS DE ABORDAGEM CLÍNICA E DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 

OBESIDADE INFANTIL 

Área temática: Ciências da Saúde / Medicina / Saúde Materno-Infantil 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ISABEL REY MADEIRA 

Estagiário(s):  

Mayara de Lima Moreira 
 

A obesidade é bastante prevalente, inclusive na criança. Está associada a um 

conjunto de doenças (hipertensão arterial, dislipidemia e alteração da glicose) que 

são fatores de risco para doença cardiovascular. Os cenários práticos do projeto são 

o Ambulatório Pediatria e o Ambulatório de Pesquisa em Obesidade Infantil (APOIO) 

do HUPE-UERJ, e o público alvo são crianças que frequentam estes ambulatórios, e 

seus familiares. O fortalecimento da articulação da teoria com a prática, através da 

participação do aluno em Estágio Interno Complementar (EIC), com ênfase em 

promoção, prevenção recuperação e reabilitação em saúde, focando no tema 

obesidade infantil, é um paradigma frente ao contexto atual de alta prevalência. 

Uma vertente deste paradigma não poderia deixar de ser a educação em saúde. O 

aluno participa do processo de abordagem clínica multidisciplinar de observação e 

de intervenção em um grupo de crianças obesas e com sobrpeso, e desenvolve 

atividades lúdicas e discussões em sala de espera nos ambulatórios sobre o tema 

obesidade infantil, juntamente com médicos residentes em pediatria, enfermeiros 

residentes em pediatria, nutricionistas residentes em pediatria, seus supervisores e 

briquedistas do BriQsaúde. Participa também de em entrevistas com as crianças e 

seus familiares e da coleta de dados antropométricos, acompanhando a equipe 

multidisciplinar, e prepara material impresso e da apresentação oral para leigos, 

sob orientação do coordenador. Através de atividades técnico-profissionais e 

pedagógicas, por meio de treinamento em serviço com práticas supervisionadas, o 

aluno complementa sua formação de maneira ativa e participante. Como o tema 

obesidade infantil ainda não está contemplado de forma consistente no curso de 

graduação, bem como o paradigma da educação em saúde, o projeto cumpre com 

seus objetivos maiores. O trabalho desenvolvido é de alta qualidade técnica, pela 

sua multidisciplinaridade e pela criatividade do grupo. Uma nova vertente do 

estágio foi a inserção do bolsista na proposta do Humaniza SUS, através da 

parceria com o BrinQsaúde. 
 

E-mail: isamadeira@oi.com.br 
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PERFIL DAS TELECONFERÊNCIAS E TELESEMINÁRIOS REALIZADOS PELO 

PROJETO TELENUTRIÇÃO 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CINTIA CHAVES CURIONI 

Estagiário(s):  

Beatriz Senna Ferreira 
 

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 o perfil das teleconferências e dos teleseminários realizados 

pelo núcleo Telenutrição-RJ em todo o período de existência, a saber de 2009 a 

2014. 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 teleconferências. 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 relação ao perfil de acesso desses eventos, observa-se que apesar do Núcleo 

ser localizado no Rio de Janeiro, o Telenutrição alcança todas as regiões do Brasil. A 

região com maior número de acesso é a Sudeste seguido pelas regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Sul. Em relação ao perfil do usuário, os acessos ocorrem 

prioritariamente por nutricionistas, equipe da saúde da família e demais 

profissionais de saúde e, em menor número, por estudantes. Os eixos temáticos 

envolvem todas as áreas da nutrição, a saber, nutrição materno-infantil, nutrição 

em outras fases da vida, cuidados com alimentação, terapia nutricional nas doenças 

e políticas de alimentação e nutrição, e os acessos ocorrem de forma uniforme 

entre os diversos temas. Verifica-se um contínuo avanço e difusão do uso das 

tecnologias de informação e comunicação, as quais tem sido utilizadas como 

ferramentas de educação em saúde, de debates e de informação em saúde. 
 

E-mail: c_curioni@uol.com.br 
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PERFIL DE DESLIGAMENTOS DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM 2012-14 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA REGINA MENEZES DA ROCHA POCAS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Claudia Maria da Silva Sá 

Luciana Guimarães Assad 

Marco Antônio de Almeida Peixoto 

Estagiário(s):  

Suellen Rosa Pereira França 
 

Título do Trabalho: Perfil de desligamentos de Residência em Enfermagem 2012-14 

Autores: Claudia R. M. da R. Pôças; Suellen R. P. França; Luciana G. Assad, Claudia 

M. da S. Sá; Marco A. de A. Peixoto Instituição: UERJ - Hospital Universitário Pedro 

Ernesto e Faculdade de Enfermagem INTRODUÇÃO: O curso de residência em 

enfermagem destaca-se como proposta para a qualificação de enfermeiros, 

sobretudo pelo alunado ser de profissionais recém-formados, e pelo processo 

ensino aprendizagem de imersão no mundo do trabalho 1. O curso possui 5.760 

horas distribuídas em 24 meses, sendo 80% de atividades práticas e 20% teóricas 

2. Neste curso há 12 programas, agrupados em 3 áreas: clínica, cirúrgica e 

mulher/criança. OBJETIVO: Descrever e analisar o perfil de desligamentos da 

residência de Enfermagem de um Hospital Universitário no Rio de Janeiro. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa documental com coleta de dados nos 

cadastros do curso. O universo de residentes estudados foi de 221, em 3 turmas no 

período de 03/2012 a 03/2014. RESULTADOS: Total de 39 desligamentos dos quais 

28 residentes solicitaram-no e 11 foram desligados pela coordenação do curso, 

sendo 33 R1 e 6 R2. São motivos principais de solicitação de desligamento: vinculo 

empregatício na enfermagem, reorientação profissional e busca por outra 

residência. Os motivos de desligamento pela coordenação do curso ocorrem 

especialmente pelo descompromisso com a residência.CONCLUSÃO: A análise dos 

dados sobre desligamentos pode subsidiar a avaliação e planejamento pedagógicos 

do curso, e contribuir para a abordagem do aluno individualmente. Recomenda-se 

aprofundar o estudo sobre desligamentos e outros indicadores do curso para 

avaliação e planejamento sistemáticos. REFERÊNCIAS: 1. Secretaria de educação 

Superior (Brasil). Resolução CNRMS n°2, de 13 de abril de 2012. Diário Oficial da 

União; Poder Executivo, Brasília, DF, 16 abr 2012. Seção I, p.24-5 2. Oliveira EB, 

Souza NVM, Chagas SCS, Lima LSV, Correa RA. Esforço e recompensa no trabalho 

do enfermeiro residente em unidades especializadas. Rev Enferm UERJ. 2013 abr; 

21(2): 173-8 
 

E-mail: cmenezespocas@gmail.com 
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PERFIL DOS CONSUMIDORES QUANTO À INGESTÃO DE GLÚTEN 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SUZANA MARIA DE LEMOS FREITAS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Isabelle Santana 

Estagiário(s):  

Paula Natalia Coimbra de Carvalho 

Voluntário(s):  

Ana Carolina Ferreira e Silva 

Jéssica Francisca da Silva 
 

O glúten é considerado um dos principais alérgenos alimentares. Atualmente é 

notório um aumento de indivíduos que evitam alimentos contendo glúten mesmo 

sem o diagnóstico de doença celíaca e outras hipersensibilidades a essa proteína. O 

presente trabalho objetivou desenvolver e aplicar um questionário a fim de avaliar 

o conhecimento e comportamento sobre o consumo de glúten. O questionário foi 

respondido online por 311 participantes, sendo 98% adultos e, em sua maioria, do 

sexo feminino (77%). Desse total, 55% sabem que o glúten é uma proteína, 

enquanto 21% não souberam definir que tipo de nutriente é o glúten. Dezoito por 

cento dos participantes consideram o glúten como carboidrato. Dos alimentos que 

contêm glúten: trigo, cevada, aveia, centeio e triticale, foram verificadas 

conformidades nas respostas por respectivamente 93%, 57%, 53%, 51% e 8% dos 

participantes. Do total de participantes, 24% (75 indivíduos) evitam ou não 

ingerem alimentos contendo glúten, sendo que 31% afirmam possuir alergia ou 

intolerância ao glúten, 44% não apresentam o distúrbio e 25% não sabem afirmar. 

A principal forma de diagnóstico da alergia ou intolerância mencionada foi a dieta 

de eliminação, seguida de biópsia do intestino e teste sanguíneo. Os principais 

motivos que induziram os participantes a evitar o consumo do glúten foram: 

indicação de profissional da saúde (61%), indicação de revistas, livros ou outros 

meios de comunicação (24%) e indicação de amigo/parente (11%). Oitenta e cinco 

por cento dos indivíduos relataram algum grau de dificuldade em seguir a dieta 

restrita ou isenta em glúten, sendo a principal a falta de opções em eventos 

sociais/restaurantes, além do custo elevado dos produtos. Conclui-se que quase 

metade dos participantes que evitam o consumo de alimentos fontes de glúten não 

identificaram alergia ou intolerância que justifique essa conduta. Sendo assim, 

torna-se necessária a viabilidade do diagnóstico dessas enfermidades à população 

para evitar restrições dietéticas desnecessárias. 
 

E-mail: sufreitas9@yahoo.com.br 
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POLUIÇÃO DO AR E EFEITOS NA SAÚDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Epidemiologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

WASHINGTON LEITE JUNGER 

Estagiário(s):  

Gabriella Jacob Naccarato 
 

Introdução: A poluição do ar tem sido abordada como importante problema de 
saúde pública em grandes metrópoles (↑ do crescimento econômico e populacional 

com ↑ da demanda por transporte e geração de energia) e seus efeitos nocivos têm 

sido observados no aumento da mortalidade e morbidade por doenças, 

principalmente, respiratórias e cardiovasculares, com evidência já fornecida por 

estudos com diversas metodologias. Este projeto relaciona-se ao ESCALA (Estudios 

de Salud y Contaminación del Aire em Latinoamérica) e contribui para a construção 

de uma base de conhecimento em epidemiologia da poluição atmosférica para a 

realidade brasileira. Tem por objetivo avaliar o impacto da poluição do ar na saúde 

da população da cidade do Rio de Janeiro. Atividades desenvolvidas: Leitura de 

artigos científicos e capítulos de livros sobre os efeitos da poluição do ar na saúde; 

resumo dos tópicos relevantes dos textos lidos; participação nos seminários 

semanais do grupo de pesquisa; coleta de dados de saúde, socioeconômico e 

ambientais. Resultados/Conclusão: A partir dos dados das fontes secundárias - 

Ministério da Saúde (DATASUS); Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do 

Rio de Janeiro; IBGE e/ou Fundação CIDE (populacionais, econômicos e 

demográficos); Instituto Nacional do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro (indicadores da 

qualidade do ar), do período 2001-2005, foi realizada análise de séries temporais, 

abordando-se o desfecho doenças cardiovasculares - CVD (relevante na 

epidemiologia da poluição do ar), para todas as idades e apenas para maiores de 

65 anos. Um aumento de 10 μg/m³ de PM10 (lag 0-3) foi associado com um 

aumento de 2,17% (IC 95%: 1,32%, 3,04%) e 2,26% (IC95%: 1,29%, 3,24%) 

nas mortes por doenças cardiovasculares em maiores de 65 anos no estrato de 

baixa condição socioeconômica e alta condição socioeconômica, respectivamente. 

Pode-se observar que os efeitos da poluição sobre as CVDs foram positivos e 

significativos. 
 

E-mail: wjunger@ims.uerj.br 
  



566 

  

 
PROGRAMA CARAS & BOCAS- SAÚDE ORAL PARA ADOLESCENTES - 

NESA/UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Odontologia / Odontologia Social e Preventiva 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CELIA REGINA DE JESUS CAETANO MATHIAS 

Estagiário(s):  

Rhebeca Braga Costa Telles 
 

A Cárie Dental, a Doença Periodontal, a Má Oclusão e a Respiração Bucal em 

adolescentes são problemas que prejudicam o desenvolvimento dos jovens no 

Brasil. O Programa Caras e Bocas - Saúde Oral para Adolescentes desenvolvem 

ações docente-assistenciais de forma inter e multidiscipinar nos eixos de 

assistência, ensino, pesquisa e extensão. A integração dos conhecimentos nas 

áreas de Odontologia, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia e Nutrição leva a um 

enfoque inovador na saúde oral. Expande o conceito de saúde bucal para o de 

saúde oral, entendendo esse último como a harmonia e equilíbrio anátomo-

fisiológico de todas as estruturas da boca e face e as funções de mastigação, 

deglutição, respiração, articulação, fala, gustação, defesa imunológica, afetividade, 

nutrição e estética. O Programa Caras e Bocas realiza capacitação e treinamento de 

alunos dos cursos de Odontologia, Medicina, Enfermagem, Nutrição e 

Fonoaudiologia; de profissionais da área da saúde; de residentes e de agentes 

comunitários juvenis. A equipe do Programa produz material educativo voltado para 

esta temática, faz atendimentos individuais e desenvolve ações coletivas com 

adolescentes, através de um enfoque biopsicossocial e abordagem interdisciplinar 

nas áreas de saúde, educação, trabalho, comunidade. Desenvolve pesquisa na área 

de saúde oral e adolescência. Participa de programas de educação à distância do 

NESA. Realiza pesquisas neste campo de interesse, divulgando através de meios 

apropriados, tal qual a revista Adolescência & Saúde. 
 

E-mail: celia12_12@yahoo.com.br 
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PROJETO ELOSS E CONHECIMENTO E ATITUDE ACERCA DO PRESERVATIVO 

FEMININO 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA ABRAMOVITCH KATZ 

Supervisor(es) Participante(s):  

Dulce Maria Fausto de Castro 

Estagiário(s):  

Marina Carvalho Mangini 
 

O ELOSS, Espaço de Livre Orientação em Sexualidade e Saúde, é um Projeto de 

Atenção Primária do NESA. Contém um acervo de materiais educativos que se 

encontra à disposição para doação e empréstimo para a comunidade, além de 

orientar pessoas sobre diversos temas e materiais educativos. Estes materiais 

incluem os temas de saúde, sexualidade e adolescência, abordando também outros 

diversos subtemas. Além do atendimento à população, o ELOSS desenvolve 

parcerias com outras instituições priorizando as escolas. O projeto organiza oficinas 

com jovens e profissionais tendo como objetivo promover discussões e reflexões 

sobre diferentes temas, utilizando metodologia participativa. As oficinas, além de 

contextualizar adolescências, abordam mudanças anatômicas e fisiológicas que 

acontecem na puberdade, métodos contraceptivos, prevenção de DST/AIDS, 

violência, questões de gênero e direitos. Em atendimentos, cursos e oficinas, o 

ELOSS promove o diálogo sobre prevenção e promoção de saúde incluindo o uso 

dos preservativos masculinos e femininos, facilitando seu acesso. Na prática, 

observamos que a camisinha feminina, de certa forma, é desconhecida ou 

“abandonada” pelo público. Fato que nos levar à indagações tais quais: seu motivo 

seria a falta de conhecimento por sua menor divulgação se comparado à camisinha 

masculina, maior dificuldade em adquiri-la ou necessidade de aprofundar questões 

de gênero? A discrepância com relação à distribuição e uso da camisinha feminina 

aparece, no projeto, na quantidade de camisinhas femininas e masculinas recebidas 

e distribuídas. Desde 2010 recebemos até hoje 44.996 camisinhas masculinas, 

número significativamente maior em comparação às 4.900 camisinhas femininas 

recebidas no mesmo período. Desta forma, temos como um dos objetivos do 

projeto um trabalho mais sistemático sobre preservativo feminino, aprofundando 

questões de gênero que permeiam as relações entre jovens, buscando conhecer 

melhor a população, seus tabus, preconceitos e contribuindo para ampliar o 

conhecimento e acesso a estes recursos. 
 

E-mail: katzregina@yahoo.com.br 
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SALA DE ESPERA: CENÁRIO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA 

ADOLESCENTES E FAMILIARES 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

INEZ SILVA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Ana Terra Porciuncula Baptista 
 

Introdução: As atividades em sala de espera requerem conhecimentos e habilidades 

para lidar com os grupos humanos. Temos como objetivos: descrever aspectos 

significativos da sala de espera como cenário de práticas educativas para 

adolescentes e familiares. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de 

compartilhamento de saberes em sala de espera, baseado nas vivências de 

enfermeiras, residentes e acadêmicas de Enfermagem. As atividades grupais 

favorecem o entendimento das representações dos clientes, possibilitando a 

interação e o exercício de educação em saúde, bem como fortalecem o vínculo 

entre a clientela e o serviço. Além disso, a atividade possibilita conhecer as 

representações que fazem parte do meio social e coletivo em que os mesmos estão 

inseridos. Atividades Desenvolvidas: Foram realizados 23 momentos de salas de 

espera utilizando a metodologia participativa tendo como base a teoria da 

problematização de Paulo Freire. Durante as atividades foi criado um espaço de 

discussão das temáticas sobre a adolescência e o adolescer no qual foram 

distribuídos folderes contendo informações complementares. Resultados 

Alcançados: As atividades contaram com a presença de 219 adolescentes e 167 

responsáveis no total. Considerações finais: As atividades de sala de espera têm 

sido uma prática intensamente profícua, pois permitem a interação da equipe de 

enfermagem com a clientela, proporcionam um trabalho educativo em saúde, 

favorecem a divulgação de informações envolvendo a desconstrução de tabus e 

mitos da população. 
 

E-mail: inezdealmeida@ig.com.br 
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SUPORTE E INFORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO PARA PORTADORES DE 

SOBREPESO E OBESIDADE 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Análise Nutricional de População 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

OLIVIA MARIA FERREIRA SCHNEIDER 

Estagiário(s):  

Vivian Vieira Corrêa 
 

O desenvolvimento das atividades estimula o aprofundamento sobre os atores 

participantes desta vivencia prática e através deste, observou-se que a clientela 

atendida em sua grande maioria é portadora de distúrbios ponderais tais como 

sobrepeso e obesidade associados a doenças crônicas não transmissíveis como 

diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias, doenças cardiovasculares. 

Entendendo que as complicações do excesso de peso são cada vez mais freqüentes 

e que são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos profissionais e usuários, na 

tentativa idealizada de consecução do peso ideal e com isto a manutenção de sua 

saúde, torna-se fundamental a participação do nutricionista contribuindo para 

estruturar estratégias capazes de contemplar a multiplicidade de fatores que 

envolvem a gênese dos agravos descritos. Ressaltamos que as doenças decorrentes 

ou as que acompanham os distúrbios ponderais, geralmente são consideradas de 

origem multifatorial e de compreensão complexa. Apesar dos esforços científicos 

que são empregados para propiciar um melhor atendimento as suas inter-relações, 

o desafio ainda se mantém e pode ser traduzido como a elaboração de 

metodologias direcionadas a prevenção e controle. Inserido nestas medidas está 

adoção de alimentação adequada quantitativa e qualitativamente para interferir 

positivamente no balanço energético e no controle do peso. Destacamos também 

que os custos diretos e indiretos das complicações do excesso de peso são cada vez 

mais altos e crescentes. Podemos enfatizar que atualmente vários estudos têm 

tornado evidente a relação estreita entre a qualidade da dieta e ocorrência de 

doenças crônico-degenerativas. Um exemplo já revelado é a associação do alto 

consumo de gorduras saturadas e a ocorrência de doença coronariana. Diante das 

evidências a Organização Mundial da Saúde estabeleceu a organização de guias 

alimentares que pudessem servir de base para o consumo adequado de nutrientes 

com clara relação com as referidas doenças 
 

E-mail: olimarfs@gmail.com 
  



570 

  

 
INTEGRAÇÃO MÉDICO-EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO NO RIO DE 

JANEIRO: AÇÕES PRÁTICAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE COM FOCO NA 

HANSENÍASE E TUBERCULOSE. 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Medicina Preventiva 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

THAIS PORTO AMADEU 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Patrícia da Silva 

Kátia Regina Xavier da Silva 

Maria Helena Ornellas Faria de Souza 

Estagiário(s):  

Mariana Garcia Astuto 

Voluntário(s):  

Guilherme Bustamante de Magalhães Araujo 

Juliana França da Costa 

Lara de Castro Ramos 

Raquel da Silva Corrêa 

Yuri Henrique de Albuquerque Rocha 
 

Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de 

pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, 

já que representam forte entrave ao desenvolvimento dos países, segundo a 

Organização Mundial de Saúde. Entre elas, destacamos a hanseníase e a 

tuberculose. O Brasil se encontra entre os países com as maiores taxas de 

incidência de hanseníase no mundo, ocupando no momento a segunda colocação 

em relação aos novos casos detectados. Além disso, ocupa a 16ª posição em 

número absoluto de casos de tuberculose. No entanto, estima-se que há em torno 

de 3 milhões de novos casos de tuberculose anualmente no mundo não 

diagnosticados e, por consequência, sem tratamento. Considerando que, durante a 

escolarização, os alunos vivenciam experiências essenciais à formação do adulto, 

têm acesso a fontes de construção de conhecimentos e podem influenciar vivências 

e percepções futuras sobre saúde e doença, espera-se por meio deste projeto, 

incentivar os alunos do Ensino Médio a agir como sujeitos multiplicadores de ideias. 

Portanto, este projeto tem por finalidade desenvolver ações voltadas para a 

atenção primária e a promoção da saúde em escolas públicas de Ensino Médio, no 

município do Rio de Janeiro, com foco em hanseníase e tuberculose. Para isso, 

realizaremos uma análise situacional dos temas com a produção de um questionário 

diagnóstico e sua aplicação em colégios públicos estaduais e federais; analisaremos 

os livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional de Livro Didático (2015-

12017) com abordagem sobre as temáticas de hanseníase e tuberculose, e as 

demandas não pleiteadas nessas publicações. Além disso, desenvolveremos casos 

para discussão destas doenças, com base nos modelos de análise de casos e da 

resolução de problemas e organizaremos um material digital interativo sobre 

hábitos de vida e prevenção da hanseníase e tuberculose para a informação e 

conscientização dos alunos. As atividades da bolsista no Laboratório 

compreenderam, até o momento, a participação nos seminários e reuniões 

semanais, no preparo dos questionários e na análise dos livros didáticos, o que 

permitiu a sua inserção no tema do projeto, contribuindo para o desenvolvimento 

de atividades relacionadas à docência, relativos à educação e saúde. 
 

E-mail: tpamadeu@gmail.com 
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INTEGRAÇÃO MÉDICO-EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO NO RIO DE 

JANEIRO: AÇÕES PRÁTICAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE COM FOCO NO 

CÂNCER. 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Medicina Preventiva 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA HELENA FARIA ORNELLAS DE SOUZA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Patrícia da Silva 

Kátia Regina Xavier da Silva 

Thaís Porto Amadeu 

Estagiário(s):  

Juliana França da Costa 

Voluntário(s):  

Guilherme Bustamante de Magalhães Araujo 

Lara de Castro Ramos 

Mariana Garcia Astuto 

Raquel da Silva Corrêa 

Yuri Henrique de Albuquerque Rocha 
 

Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o câncer será em breve a 

primeira causa de morte por doença no Brasil. Considerando o alto impacto do 

câncer nos últimos 30 anos e as suas graves consequências para a população; o 

reconhecimento das políticas públicas acerca da necessidade de criar meios de 

conscientizar a população sobre os fatores de risco que envolvem o câncer e a 

importância de potencializar a aproximação entre a Educação Superior e a 

Educação Básica, defende-se que a informação e a educação sobre esta temática 

são de fundamental importância. O público-alvo são docentes e discentes de 

Escolas de Ensino Médio da rede pública federal e Estadual, situadas no município 

do Rio de Janeiro. Parte-se da ideia de que na medida em que são realizadas, no 

espaço escolar, ações de esclarecimento acerca da importância do 

autoconhecimento para o autocuidado, desenvolve-se a consciência de si 

necessária à autorregulação da própria saúde e a da coletividade. Tem-se como 

princípio que o caráter transversal da temática Saúde pode proporcionar a 

aprendizagem integrada de conteúdos escolares variados e o desenvolvimento de 

habilidades competências imprescindíveis ao processo de autogestão do 

conhecimento. A presente proposta busca desenvolver essa integração através da 

promoção de estratégias de ensino e do uso de materiais didáticos que 

potencializem a autorregulação da aprendizagem (ZIMMERMANN, 2002), que 

envolve a conscientização sobre as próprias forças e fragilidades e o 

desenvolvimento da proatividade para aprender. Para levar a efeito a proposta, 

definiu-se como objetivo geral desenvolver ações voltadas para a atenção primária 

e a promoção da saúde em escolas públicas de Ensino Médio, no município do Rio 

de Janeiro, com foco em assuntos de maior relevância relacionados com o câncer. 

Dentre os objetivos específicos destaca-se a análise situacional da Educação para a 

Saúde no Ensino Médio; elaboração e estruturação de casos para estudo e a 

produção de material digital interativo sobre hábitos de vida e prevenção do câncer 

e a realização de ações de extensão em escolas públicas de Ensino Médio. As 

atividades da bolsista e dos voluntários compreenderam, até o momento, a 

participação nos seminários e reuniões semanais, no preparo dos questionários e na 

análise dos livros didáticos, o que permitiu a sua inserção no tema do projeto, 

contribuindo para o desenvolvimento de atividades relacionadas à docência, 

relativos à educação e saúde. 

E-mail: mariahelenaornellas@gmail.com  
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A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DA MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA - 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NA SUBÁREA ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO DE 

TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM I 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA LELITA XAVIER - ENF 

Supervisor(es) Participante(s):  

Luzia da Conceição de Araujo Marques 

Estagiário(s):  

Raquel Soares Pedro 

Voluntário(s):  

Bruna de Paula Pereira 

Vanessa Bellatrix Gomes de Almeida Feitosa 
 

A monitoria é uma ferramenta que contribui na formação acadêmica, proporciona 

uma maior aproximação com a vida diária dos docentes, e se baseia nas 

necessidades e prioridades emergidas da subárea. O monitor é um estudante em 

formação, possuindo sua base teórica e científica em processo de construção. Deste 

modo, ser monitor envolve responsabilidade e autoconfiança, ressaltando assim sua 

inserção no processo de ensino-aprendizado. A subárea Administração do Processo 

de Trabalho e da Assistência de Enfermagem I do Departamento de Fundamentos 

de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem/UERJ é oferecida no 4º período com 

o objetivo de conhecer a administração e o processo de trabalho de enfermagem 

desenvolvido na rede de atenção secundária e básica de atenção à saúde em 

conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde e as orientações das 

políticas de saúde para o setor. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

qualitativa que utilizou a técnica de Relato de Experiência, realizado no primeiro 

semestre acadêmico de 2015. Dentre os principais resultados, destacamos que as 

monitoras, sob orientação, realizaram planejamento e preparação de conteúdos 

pertinentes à subárea; correção de exercícios de fixação e a confecção de um 

barema, com o objetivo de auxiliar e dinamizar o processo de correção dos 

exercícios. Foram ainda realizadas orientações aos graduandos quanto ao conteúdo 

e a realização de atividades extra classe, como relatórios e seminários, bem como o 

acompanhamento das visitas técnicas realizadas pela Subárea. A equipe realiza 

reuniões quinzenais para planejamento de atividades e construção de trabalhos 

científicos para eventos acadêmicos e congressos. Conclui-se que a vivência da 

monitoria proporcionou aos graduandos melhor aproveitamento dos conteúdos 

ministrados, também possibilitou por parte das monitoras, conhecimento em 

relação a prática pedagógica no que tange a orientação, supervisão e 

acompanhamento de atividades junto aos alunos e docentes. Contribuindo assim 

para o autoconhecimento e postura reflexiva ante aos questionamentos advindos 

dos discentes. 
 

E-mail: litaxprofessorauerj@gmail.com 
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COMPARAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELIANE DE ABREU SOARES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Emilson Souza Portella 

Gabriela Morgado Coelho de Oliveira 

Estagiário(s):  

Lizandra Sousa do Nascimento Soares 

Lucas Francisco Cardoso de Paiva 
 

A adolescência é marcada por diversas transformações somáticas, psicológicas e 

sociais e compreende indivíduos na faixa de 10 a 19 anos. Neste período ocorre o 

crescimento, aumento de massa corporal e maturação dos órgãos. Na puberdade 

ocorre mudanças biológicas que promovem o desenvolvimento dos caracteres 

sexuais secundários. O objetivo deste estudo foi comparar o consumo alimentar de 

adolescentes de ambos os sexos. Participaram 44 adolescentes, na faixa de 10 a 17 

anos. Foram mensuradas massa corporal e estatura e determinado o Índice de 

Massa Corporal (IMC) para classificação do estado nutricional segundo as curvas de 

crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007). O desenvolvimento 

puberal foi avaliado pela auto-aplicação dos critérios de Tanner (Marshall & Tanner, 

1969). O recordátorio de 24 horas foi utilizado para coletar dados do consumo 

alimentar. Para análise de energia, macro e micronutrientes foi utilizada a Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011). Quando o alimento não 

constava nessa tabela, foram utilizadas informações contidas nos rótulos. Os 

valores obtidos foram comparados com as atuais recomendações americanas e 

canadenses (FNB/IOM/DRI, 2000, 2002, 2005 e 2011). Foi realizada análise 

estatística utilizando o teste t de Student para comparação da ingestão de energia, 

macro e micronutrientes das dietas dos adolescentes de ambos os sexos. O nível 

significância adotado foi p<0,05. Os resultados demonstraram que todos os 

adolescentes eram eutróficos. Quanto à maturação sexual, a maioria dos 

adolescentes do sexo masculino se encontrava em Genitália (G) 5 e pelos pubianos 

(PP) 5. Em relação as adolescentes do sexo feminino, constatou-se maior 

prevalência em Mama 4 e para PP não houve diferenças na prevalência de PP3 a 

PP5. A média de ingestão dos micronutrientes foi adequada para adolescentes de 

sexo masculino, exceto cálcio. No que concerne as adolescentes do sexo feminino 

houve inadequação para cálcio e ferro. As dietas foram classificadas em 

normoglicídicas, hiperproteícas (1,9 e 1,6 g ptn/kg/dia para meninos e meninas, 

respectivamente) e normolipídicas. Houve diferença significativa para o consumo 

energético (p=0,01) e de cálcio (p=0,02), observando-se consumo maior no sexo 

masculino. Conclui-se que as dietas ingeridas pelos meninos são mais adequadas 

do que das meninas, mas de qualquer forma os adolescentes necessitam de 

orientação dietética. 
 

E-mail: elianeabreus@gmail.com 
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COMPARAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELIANE DE ABREU SOARES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Emilson Souza Portella 

Gabriela Morgado Coelho de Oliveira 

Estagiário(s):  

Lizandra Sousa do Nascimento Soares 

Lucas Francisco Cardoso de Paiva 
 

No envelhecimento ocorre a diminuição da atividade funcional, alterações 

fisiológicas, metabólicas e da composição corporal que podem influenciar o estado 

nutricional e o consumo alimentar do idoso. As alterações sensoriais ocasionam a 

necessidade de modificações da consistência dos alimentos/preparações. Portanto é 

importante a avaliação do consumo alimentar de idosos, para que intervenções 

possam ser realizadas. O objetivo foi comparar o consumo alimentar de idosos de 

ambos os sexos. Participaram 31 idosos de 60 a 90 anos. Foram mensuradas 

massa corporal e estatura e determinado o Índice de Massa Corporal (IMC) para 

classificação do estado nutricional (Lipschitz, 1994). O recordátorio de 24 horas foi 

utilizado para coletar dados do consumo alimentar. Para análise de energia, macro, 

micronutrientes e fibras alimentares, foi utilizada a Tabela Brasileira de Composição 

de Alimentos (TACO, 2011). Os valores de energia, sódio e cálcio foram 

comparados com as recomendações (FNB/IOM/DRI, 2004, 2005 e 2011). Para os 

demais nutrientes e fibras alimentares utilizou-se as recomendações do National 

Cholesterol Education Program (NCEP, 2001). Foi realizada análise estatística com o 

teste t de Student para comparação das variáveis dietéticas, entre os sexos. O nível 

de significância foi de p<0,05. Os resultados evidenciaram que todos os idosos 

apresentavam eutrofia. Observou-se que 91,6%, 95,8%, 41,6% e 29,2% das 

idosas consumiam dietas inadequadas em cálcio, fibras, colesterol e sódio, 

respectivamente. Enquanto para o sexo masculino, foi constatado que 85,7%, 

71,4%, 28,6% e 42,9% apresentavam dietas inadequadas em cálcio, fibras, 

colesterol e sódio, respectivamente. A maioria dos idosos do sexo feminino 

ingeriam dietas hipocalóricas, normoglicídicas, hiperproteicas e normolipídicas. 

Enquanto para o sexo masculino, foi observado que a maioria das dietas eram 

hipocalóricas, hipoglicídicas e hiperproteicas. Em relação à ingestão de lipídios 

42,9% dos idosos ingeriam tanto dietas hipolipídicas quanto normolipídicas. Quanto 

ao perfil lipídico, ambos os sexos, apresentaram dietas ricas em gorduras saturadas 

e pobre em mono e poli-insaturadas. Não houve diferença significativa entre os 

sexos para nenhuma das variáveis dietéticas com exceção das fibras que foram 

ingeridas em maior quantidade pelos homens (p=0,03). Conclui-se que é 

necessária intervenção dietética para adequar as dietas dos idosos de ambos os 

sexos. 
 

E-mail: elianeabreus@gmail.com 
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CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIA NA INTEGRAÇÃO 

PROFESSOR-ALUNO NA DISCIPLINA DE PATOLOGIA GERAL PARA O CURSO 

DE ODONTOLOGIA. 

Área temática: Ciências da Saúde / Medicina / Anatomia Patológica e Patologia 

Clínica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

THAIS PORTO AMADEU 

Supervisor(es) Participante(s):  

Sandra Regina Boiça da Silva 

Estagiário(s):  

Amanda Peres Salgado 

Voluntário(s):  

Luana Karine Amaro Silva 
 

A disciplina de Patologia Geral abrange diversos cursos do centro biomédico, 

incluindo o de Odontologia. A monitoria é necessária, pois envolve várias atividades 

de ensino, como estudos dirigidos, aulas práticas, debates, discussão de casos 

clínicos e seminários. Isto torna possível um aprofundamento teórico, bem como 

aquisição de habilidades didáticas e profissionais, o que é importante não só na 

formação acadêmica, mas também no estímulo ao ingresso na carreira docente. 

Assim, nosso objetivo foi estimular o interesse pela disciplina e intensificar a 

cooperação entre corpo docente e discente nas atividades de ensino. Para isto, 

realizamos debates sobre casos clínicos e grupos de estudos com intuito de 

contextualizar a disciplina na prática profissional, esclarecer dúvidas e oferecer 

ajuda para os alunos com maior dificuldade no tema. Paralelamente, são realizados 

estudos dirigidos, com questões elaboradas pelas monitoras e professores, a fim de 

reforçar o conteúdo das aulas teóricas. Todos esses trabalhos foram realizados com 

supervisão de um professor, contribuindo para a evolução didática dos alunos. 

Neste primeiro semestre, foi computada a frequência dos alunos em cada atividade 

realizada, sendo verificada maior presença dos alunos no início (92%-96%) em 

relação ao final do curso (52%). Com isto, a frequência foi, em geral, bastante 

significativa, mesmo em dias atípicos. Ao final do semestre, os estudantes 

preencheram um questionário para uma avaliação da disciplina, onde foram 

incluídas categorias relativas à monitoria (clareza na discussão do conteúdo 

proposto, comprometimento e desempenho das monitoras, estímulo à participação 

dos alunos nas atividades propostas e cumprimento do programa) e às atividades 

realizadas, sendo classificadas pelos alunos entre excelentes e insatisfatórias. A 

partir da análise destes dados, os resultados mostraram que a maior parte dos 

alunos (76%-92%) classificou o programa de monitoria como excelente, reforçando 

a importância e a necessidade deste no curso. Quantos às atividades realizadas, o 

resultado foi similar, com 72%-96% dos alunos avaliando-as positivamente, 

enfatizando o papel fundamental destas para o melhor aprendizado. Assim, 

percebemos que a monitoria na disciplina de Patologia Geral para Odontologia 

oferece ao aluno de graduação a oportunidade de se preparar para as atividades de 

ensino, apresentando um ganho de conhecimento não só para os alunos, como 

também para os próprios monitores. 
 

E-mail: tpamadeu@gmail.com 
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HISTÓRIA E ÉTICA EM ENFERMAGEM: PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DA MONITORIA 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA LELITA XAVIER - ENF 

Supervisor(es) Participante(s):  

Cristiane Maria Amorim Costa 

Estagiário(s):  

Ana Luiza Alves Moreira 

Voluntário(s):  

Rebeca Barbosa Luna 
 

A monitoria é atividade extracurricular voltada para a docência ao incluir o 

acadêmico em atividades de ensino. O ensino de História e Ética de Enfermagem 

contribui para a formação da identidade do enfermeiro baseado na valorização e 

entendimento do passado para o desenvolvimento de valores ético-legais que 

norteiam a profissão. O monitor é fundamental para o êxito das atividades 

propostas pela subárea, pois com a experiência adquirida contribui com uma visão 

diferente da proporcionada pelo professor.Tem como objetivo descrever a monitoria 

na subárea História da Enfermagem e Ética Profissional e suas repercussões para 

discentes e monitoras.Foram propostas atividades como: preparação e aplicação de 

aula, orientação na construção e desenvolvimento de seminários e oficinas, 

colaboração na elaboração, execução e avaliação dos planos de ensino junto aos 

docentes, orientação de estudantes, individualmente ou em grupo, visando a 

recuperação no processo de aprendizagem, participar das reuniões da subárea e de 

produção científica.Como resultado: Aplicada 01 aula sob orientação das docentes; 

orientação de 07 grupos em 04 eventos da subárea (seminários e oficinas) sob 

nossa organização; apresentação da atividade de monitoria no Núcleo de Pesquisa 

em História da Enfermagem na Escola Anna Nery/UFRJ, como estratégia de criação 

do grupo de pesquisa em História da Enfermagem na UERJ, vinculado ao projeto de 

extensão e de estágio interno curricular e envio de trabalho para evento 

internacional.Os discentes concluíram a subárea com êxito, tendo reconhecimento 

dos docentes da área. Foi observado que os estudantes obtiveram melhora no 

desempenho a partir das orientações realizadas que culminaram na mostra dos 

seminários e oficinas. O exercício da monitoria permitiu o desenvolvimento da 

competência pedagógica necessária em futura prática profissional e na carreira 

docente, a partir do envolvimento no processo ensino-aprendizagem dos discentes. 
 

E-mail: litaxprofessorauerj@gmail.com 
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MONITORIA ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO E DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 2 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA LELITA XAVIER - ENF 

Supervisor(es) Participante(s):  

Antônio Magalhães Marinho 

Estagiário(s):  

Pedro Antônio de Andrade Farias 
 

A monitoria é uma estratégia que contribui para formação dos acadêmicos. Ela 

auxilia na maior aproximação com o cotidiano dos docentes, e se baseia nas 

necessidades e prioridades emergidas da subárea de ensino. O monitor é um 

estudante em formação, possuindo sua base teórica e científica em processo de 

construção. Deste modo, ser monitor envolve responsabilidade e autoconfiança, 

ressaltando assim sua inserção no processo de ensino-aprendizado. A subárea 

Administração do Processo de Trabalho e da Assistência de Enfermagem II do DFEN 

da ENF/UERJ é oferecida no 5º período com o objetivo de conhecer a administração 

e o processo de trabalho de enfermagem desenvolvido na rede de atenção 

secundária e hospitalar em conformidade com os princípios do SUS e com a 

utilização de ferramentas gerenciais e da qualidade. Trata-se de um estudo 

descritivo com abordagem qualitativa através de Relato de Experiência, realizado 

em 2015/1ºSEM. Dentre os principais resultados, destacamos que os monitores, 

sob orientação, participam de reuniões e de preparação de conteúdos pertinentes à 

subárea; correção de exercícios de fixação. Digitação de material relativo aos 

procedimentos e prescrições de enfermagem usados em aulas. Foram ainda 

realizadas orientações aos graduandos quanto ao conteúdo e a realização de 

atividades extraclasse, bem como o acompanhamento das visitas técnicas 

realizadas pela Subárea em tela. A equipe realiza reuniões quinzenais para 

planejamento de atividades e construção de trabalhos científicos para eventos 

acadêmicos e congressos. Conclui-se que a vivência da monitoria proporcionou aos 

graduandos melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados, também 

possibilitou por parte do monitor, conhecimento em relação a prática pedagógica no 

que tange a orientação, supervisão e acompanhamento de atividades junto aos 

alunos e docentes na área de administração. Contribuindo assim para postura 

reflexiva ante aos questionamentos advindos dos discentes. 
 

E-mail: litaxprofessorauerj@gmail.com 
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MONITORIA DE PESQUISA EM ENFERMAGEM: UM APRENDIZADO COLETIVO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA REGINA ARAUJO REICHERTE PIMENTEL 

Estagiário(s):  

Carolina Passos Sodré 
 

A pesquisa em enfermagem constitui a construção da base científica promovendo 

um cuidado de qualidade e a credibilidade profissional (MENDES; MARZIALE, 2002). 

A subárea fundamental pesquisa em enfermagem I, ministrada no primeiro período, 

proporciona aos estudantes contato com este conhecimento desde o início da 

graduação, incentivando-os a se relacionar com a produção científica e o meio 

acadêmico. A monitoria de pesquisa em enfermagem atua na perspectiva de 

orientá-los na iniciação deste conhecimento. Relatar as repercussões do exercício 

da monitoria para os acadêmicos e monitora é o objetivo deste trabalho. A subárea 

busca apresentar aos estudantes o mundo científico como um todo e desenvolver o 

pensamento reflexivo e crítico, de forma a elaborar um levantamento bibliográfico, 

apresentando-o em evento promovido pela subárea integrado a projeto de 

extensão. As atividades de monitoria desenvolvidas são ministrar aula com o apoio 

das professoras, realizar orientações e esclarecimento de dúvidas em horários 

reservados ou conforme necessidade, corrigir trabalhos produzidos pelos 

acadêmicos, controlando a entrega dos mesmos. Há participação no planejamento 

e desenvolvimento da matéria, até o fechamento de notas. Foi ministrada uma aula 

sobre resumos e fichamentos e dos 10 trabalhos solicitados, houve maior 

quantidade de entrega no início, com dispersão conforme foi se aproximando do 

final do período. Foram realizadas as orientações e esclarecimentos de dúvidas de 

acordo com as solicitações de atividades, com aumento a partir da elaboração do 

Levantamento Bibliográfico, que corresponde a atividade final da subárea, 

condensando os conteúdos ministrados. As reuniões periódicas durante o período 

permitiram reconduzir as atividades pedagógicas de acordo com demandas do 

grupo de alunos. A monitoria repercutiu tanto nos acadêmicos quanto na monitora, 

visto que ambos precisaram aprimorar conhecimentos relativos a subárea. A 

monitora percebeu a relação de troca no ensino-aprendizado e desenvolvimento de 

novas aptidões, como aprofundamento de conhecimentos, capacidade de relação 

interpessoal com os acadêmicos e com as professoras e aprimoramento da 

problematização e sua didática. Os estudantes demonstraram melhoria na 

capacidade crítica, na elaboração de textos e maior interesse na pesquisa científica. 

As professoras também perceberam a necessidade de revisão de conteúdo, a partir 

de questionamentos de estudantes e monitora, com inovação de estratégias de 

ensino. 
 

E-mail: mymypimentel@uol.com.br 
  



579 

  

 
MONITORIA: EDUCAR-SE PARA EDUCAR 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALBA LUCIA CASTELO BRANCO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Regina Araujo Richerte Pimentel 

Ronilson Gonçalves Rocha 

Estagiário(s):  

Vanessa da Silva Souza 
 

Na monitoria, o discente atua como mediador da aprendizagem de outros alunos, 

passa de educando para auxiliar de práticas didático-pedagógicas, propiciando o 

aprimoramento de habilidades profissionais durante sua formação acadêmica. Na 

Subárea I-B Pesquisa em Enfermagem II, o esmero se dá pela inserção do monitor 

em atividades de ensino e pesquisa. Vinculada ao Departamento de Fundamentos 

de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem/UERJ, a subárea é ministrada no 5° 

período da graduação, tendo participação ativa da monitoria. O registro da atuação 

compreende o período de out/2014 a jul/2015 e possibilitou refletir sobre acertos e 

erros na prática de monitoria e, verificar o progresso de habilidades relativas à 

atividade docente. Objetivou-se, descrever as ações realizadas na monitoria dessa 

Subárea e relatar dificuldades e satisfações nessa atuação. Estudo descritivo com 

abordagem qualitativa com a técnica Relato de Experiência. Destaca características 

metodológicas das abordagens qualitativa e quantitativa de pesquisa em 

Enfermagem e a elaboração do projeto de pesquisa como o maior engajamento da 

monitoria. A (re)leitura da bibliografia recomendada e debate de dúvidas sobre a 

temática das aulas; elaboração de planos de aulas e dinâmicas de grupo relativas 

aos conteúdos ministrados; presença constante nas aulas com observação 

participante; desenho de planilha com cálculo de médias e registro de frequência; 

organização de materiais, documentos e anotação das tarefas realizadas, produziu 

diversos resultados. Os produtos foram: comentários e apontamentos nas 

apresentações orais e escritas de atividades orientadas; problematização dos temas 

planejados; apoio a acadêmicos na preparação de seminários, redação de citações 

e referências e, construção do projeto de pesquisa; plotagem de notas e 

frequências; catalogação de monografias, devolução de avaliações; reflexão-ação-

reflexão na troca de saberes, estímulo ao empenho na execução de tarefas, 

observação dos frutos de indicações propostas, exame do (des)cumprimento de 

atividades e suas implicações e, adoção de postura flexível em imprevistos na 

dinâmica de trabalho. Assim, verifica-se que a monitoria nessa Subárea propicia 

atualização e aprofundamento teórico, tece considerações que favorecem a 

(re)construção de significados, nutri relações interpessoais, promove reflexão 

acerca das dificuldades enfrentadas por docentes e alunos nas atividades 

acadêmicas e, o compromisso com a sistematização do conhecimento. 
 

E-mail: profalbauerj@gmail.com 
  



580 

  

 
PERFIL DOS ALUNOS E AVALIAÇÃO DA MONITORIA VIRTUAL NA 

DISCIPLINA DE RADIOLOGIA 

Área temática: Ciências da Saúde / Medicina / Radiologia Médica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA 

Estagiário(s):  

Gabriel Caetani 

Mariana Rodrigues Martino 
 

Introdução e objetivo: A Disciplina de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas 

da UERJ está modificando a metodologia de ensino-aprendizagem utilizando o 

ambiente virtual(AV) Moodle, a princípio, como parte da monitoria e complementar 

à atividade presencial em sala de aula. O objetivo deste trabalho é apresentar o 

perfil dos alunos matriculados na Disciplina Radiologia e a avaliação em relação à 

introdução do Moodle na atividade de monitoria. Método - Os monitores preparam 

atividades de revisão no ambiente virtual e em sala de aula. Foi aplicado um 

questionário no ambiente virtual antes da disponibilização das atividades para a 

avaliação do perfil dos alunos com as seguintes perguntas: (1) Você já realizou 

alguma atividade em ambiente virtual? (2) Você já realizou algum curso à 

distância?; (3) Você possui acesso pessoal (domiciliar) ao Portal CAPES pela UERJ?; 

(4) Como você avalia a inclusão da atividade prática na disciplina de Radiologia?. 

Outro questionário foi aplicado após a prova final com as seguintes perguntas (1) 

Como você classifica o grau de facilidade de uso do ambiente virtual?; (2) Você 

gostaria de outras atividades utilizando o ambiente virtual?; (3) Você prefere a 

atividade com os monitores presencial, no no ambiente virtual ou ambas? Nas 

perguntas qualitativas foi utilizada a escala Likert para classificação das respostas. 

35 alunos preencheram o primeiro questionário e 68 aderiram espontaneamente a 

segunda etapa da pesquisa. Resultados - Onze alunos (31%) nunca tinham 

utilizado um AV. Dos que já tinham, 29% realizaram curso à distância. Todos os 

alunos (35) acreditam na contribuição do AV para a formação médica. 34% tinham 

acesso domiciliar ao portal Capes e 91% consideraram que a inclusão do AV na 

monitoria foi extremamente importante (28%), muito importante (29%) ou 

importante (34%), apenas 7% considerou pouco importante e 2% considerou sem 

importância. No segundo questionário, 43% dos alunos considerou bom o grau de 

facilidade de uso e acesso do ambiente virtual, 6% excelente, 29% muito bom, 

18% regular e 4% ruim. 50% dos alunos prefere a atividade presencial com os 

monitores e 12% ambas as opções. A avaliação do AV na monitoria foi positiva 

porque 95% do alunos gostaria da introdução de outras atividades. Conclusão - Os 

alunos cursando a Disciplina de Radiologia têm pouca experiência no uso de 

ambiente virtuais mas aprovam a introdução da metodologia o que poderá 

incrementar o aprendizado. 
 

E-mail: monteiroamv@gmail.com 
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INFILTRAÇÃO COM RESINA DE BAIXA VISCOSIDADE EM DENTES COM 

HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E FLUOROSE. 

Área temática: Ciências da Saúde / Odontologia / Odontopediatria 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DANIELLA VARELA SOARES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Vera Mendes Soviero 

Estagiário(s):  

Aline Borburema Neves 

Roberta Jorge 
 

A hipomineralização molar-Incisivo (HMI) e a fluorose são defeitos qualitativos de 

desenvolvimento do esmalte dentário que ocorrem com relativa frequência na 

população mundial. Em casos mais severos, com comprometimento estético e 

funcional. A técnica micro invasiva de infiltração com resina de baixa viscosidade 

tem demonstrado resultados satisfatórios no mascaramento de lesões cariosas e de 

defeitos de esmalte. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de 

uma paciente de 8 anos de idade que apresentou-se a Clínica de Odontopediatria 

da FO-UERJ tendo como queixa principal a aparência estética dos incisivos 

permanentes. Estes possuíam opacidades relacionadas à HMI e à fluorose com 

comprometimento estético relevante. Informações sobre saúde geral indicaram 

tratar-se de uma criança saudável. A HMI foi diagnosticada como severa através 

dos critérios da EAPD e a fluorose pelo índice TF e de Dean com scores 5 e 3, 

respectivamente. A percepção da paciente sobre sua condição bucal foi avaliada 

pelo questionário CPQ8-10. O tratamento proposto foi à infiltração das opacidades 

com resina de baixa viscosidade (Icon, DMG), associada à restauração 

minimamente invasiva em resina composta (TPH, Dentsply). Este foi realizado 

seguindo as recomendações dos fabricantes, sob isolamento absoluto, sem 

necessidade de anestesia local e em consulta única. Concluiu-se que, através de 

um tratamento pouco invasivo e rápido, obteve-se bom resultado estético, 

satisfazendo a expectativa da paciente e de seus responsáveis. 
 

E-mail: danii.varella@hotmail.com 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL ON-LINE 

Área temática: Ciências da Saúde / Odontologia / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERA LIGIA VIEIRA MENDES SOVIERO 

Estagiário(s):  

BEATRIZ FARIAS DO NASCIMENTO 

IZABEL MONTEIRO D'HYPPOLITO 

JOICE DE ALMEIDA MACHADO 

LARISSA ZARJITSKY DE OLIVEIRA 

LEONARDO NAVEGA LOUZADA 

LUANA DA SILVA VIANA 

STEPHANIE EVELYN ANTUNES NOVAES 

VINICIUS DA SILVA SOUZA 

Voluntário(s):  

GABRIELA NEIVA BEZERRA 
 

O Programa de Promoção de Saúde Bucal Online foi criado pelo Programa de 

Educação Tutorial (PET) da Faculdade de Odontologia da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, a partir do interesse de professores e alunos em difundir noções 

básicas sobre saúde bucal para a sociedade acadêmica e além disso, proporcionar 

uma atividade multidisciplinar para os estudantes de Odontologia envolvidos no 

desenvolvimento do projeto. O conteúdo é disponibilizado em uma plataforma 

virtual, como uma oficina do PROINICIAR (SR1), para todo o corpo discente da 

UERJ. Os interessados fazem um cadastro online e têm acesso a aulas em formato 

de vídeos, apresentações powerpoint e fórum de discussões. Ao final, fazem uma 

avaliação. O material didático, produzido pelos graduandos de Odontologia sob a 

supervisão de um professor convidado, apresenta conteúdo claro e ilustrativo para 

melhor entendimento e visualização. O fórum de discussões estabelece uma 

interação entre os organizadores e os participantes, em que estes podem tirar 

dúvidas sobre as aulas. Já a avaliação feita pelos participantes fornece um retorno 

aos organizadores que podem refletir sobre estratégias visando melhorar cada vez 

mais a qualidade do material oferecido. Mais de 150 alunos de diversos cursos de 

graduação da UERJ, incluindo, Letras, Estatística, Química dentre outros, já 

participaram da oficina. A procura indica que há interesse da comunidade discente 

em assuntos relacionadas à saúde bucal. Usualmente, os participantes recorrem ao 

fórum de discussões para maiores esclarecimentos não se limitando apenas ao 

conteúdo apresentado. Através do projeto, alunos da Odontologia têm a 

oportunidade de vivenciar a prática do ensino a distância e alunos dos demais 

cursos de graduação da UERJ têm a oportunidade de se aproximarem de assuntos 

que podem contribuir para o auto-cuidado em saúde bucal. 
 

E-mail: verasoviero@gmail.com 
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COMPORTAMENTO SEXUAL DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS E O CUIDADO 

COM A SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

THELMA SPINDOLA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel 

Estagiário(s):  

Bruna da Silva Nascimento 
 

Esse estudo teve como objetivos: delinear o perfil sociodemográfico de estudantes 

de uma instituição privada de ensino superior, conhecer hábitos e práticas 

relacionadas ao cuidado com a saúde sexual e reprodutiva dos jovens e discutir as 

práticas sexuais dos estudantes e sua relação com comportamentos de risco. 

Estudo descritivo, quantitativo, realizado com 90 estudantes de enfermagem de 

uma Universidade privada, no município do Rio de Janeiro. Aplicou-se um 

questionário e os dados foram analisados com emprego da estatística descritiva. Os 

dados foram coletados no segundo semestre de 2013 e em 2014. Os resultados 

evidenciam que a maioria é do sexo feminino 79 (87,78%), tem idade entre 21 e 

23 anos, 37 (41,11%), e 72 (80%) deles não têm namorado. Em relação ao 

comportamento sexual 72 (80%) tem vida sexual ativa e 50 (69,44%) já tiveram 

mais de um parceiro sexual. Os estudantes não adotam sempre a prática do sexo 

seguro, e o seu uso é associado ao tipo de relacionamento afetivo. Entre as 

participantes do sexo feminino, 52 (65,82%) já realizaram o exame de Papanicolau 

e 37 (46,84%) o teste anti HIV. No grupo masculino 08 (72,73%) já fizeram o 

teste para o anti HIV e 09 (81,82%) nunca tiveram relação sexual com mulheres 

usando o preservativo feminino. Pode-se concluir que um número expressivo de 

jovens não adota o preservativo com parceiros fixos ou casuais, e ficam expostos 

ao adoecimento em relações desprotegidas. Nesse contexto, as orientações de 

educação em saúde são oportunas e contribuiriam para reduzir comportamentos de 

risco. A realização desse estudo contribui na minha formação enquanto futura 

enfermeira, considerando o aspecto do cuidado com a saúde sexual e reprodutiva 

da população jovem. Penso que na qualidade de profissionais de saúde devemos 

estar envolvidos com o cuidado à saúde e, especialmente entre os jovens, perceber 

a gama de fatores que favorecem a vulnerabilidade desse grupo em assumir um 

comportamento sexual de risco, expondo-se aos agravos. O assunto estudado é 

instigante e contribuiu para a reflexão enquanto mulher, jovem e profissional de 

saúde. Outro aspecto favorável foi a minha aproximação com a realização de uma 

pesquisa, os métodos e etapas realizadas que auxiliaram no meu crescimento 

enquanto futura profissional. Esse conhecimento certamente será aplicado no meu 

fazer como enfermeira. 
 

E-mail: tspindola.uerj@gmail.com 
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FATORES RELACIONADOS AO CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM 

COMUNIDADES INDÍGENAS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JANICE MACHADO DA CUNHA 

Supervisor(es) Participante(s):  

ANTONIO JOSÉ CUPELLO 

Estagiário(s):  

Caroline Rubert dos Santos 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O presente estudo teve como objetivos descrever os 

fatores desencadeantes do uso do álcool nas comunidades indígenas e discutir o 

impacto do consumo de bebidas alcoólicas na atenção a saúde indígena. O 

interesse por este tema de pesquisa emanou da inserção enquanto Acadêmica de 

Enfermagem, como voluntária no Projeto de Extensão “Bem-te-vi: Enfermagem, 

Etnias e Consciência Ambiental”, na Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A participação neste projeto possibilitou interagir 

com outras etnias, partilhar vivências e conhecimentos, oportunizando uma 

aproximação e identificação das dificuldades e necessidades vivenciadas pelas 

comunidades indígenas. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva que 

se caracteriza como um estudo bibliográfico do tipo revisão integrativa da 

literatura. Através da busca de artigos no Diretório da Rede Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), nas bases de dados: LILACS, SCIELO e BDENF usando os descritores, 

álcool and indígenas, encontrou-se um total de 53 produções, 11 se adequaram aos 

critérios de inclusão do estudo. RESULTADOS:. Na análise dos resultados, 

emergiram as unidades de registros que foram agrupadas em temas e constituíram 

quatro categorias a)Facilitadores do acesso ao álcool; b) Práticas/ Caracterização 

do consumo de álcool; c) Efeitos do uso de álcool e d)Modos/ estratégias de 

enfrentamento para o beber nas comunidades indígenas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Constatou-se, como fatores desencadeantes do uso do álcool: os processos de 

aculturação, o contato interétnico, as relações comerciais, o grande fluxo de 

pessoas, grandes obras próximas às comunidades indígenas e o surgimento ou 

aproximação dos núcleos urbanos. Quanto às implicações na vida dos membros das 

comunidades indígenas, envolvem situações complexas, que perpassam desde a 

perda do respeito pelo líder indígena, até o desenvolvimento de doenças que 

resultam em condições prejudiciais à saúde. Sugere-se a implementação de ações 

de saúde elaboradas em conjunto com essas populações, com a finalidade de 

construir estratégias coletivas de enfrentamento dos problemas relativos ao uso 

abusivo de bebidas alcóolicas, ao invés de estabelecer programas ou leis que visem 

controlar as vontades e os desejos indígenas. 
 

E-mail: jancunha5@gmail.com 
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O CONHECIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

THELMA SPINDOLA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel 

Estagiário(s):  

Pamela Bento dos Santos 

Nathalia Laurindo de Santiago 
 

Estudo descritivo, quantitativo com objetivo de identificar o conhecimento dos 

estudantes acerca das Doenças Sexualmente Transmissíveis, as formas de 

transmissão, discutindo a vulnerabilidade dos jovens às doenças. Realizado em uma 

instituição de ensino superior privada, no município do Rio de Janeiro, com 90 

estudantes de enfermagem, aos quais se aplicou um questionário com variáveis 

relacionadas aos aspectos sociodemográficos e conhecimento acerca das DST. Os 

dados foram analisados com emprego da estatística descritiva. Os resultados 

indicam que os graduandos tinham idades entre 18-29 anos, sexo feminino 79 

(87,78%), vida sexual ativa 74 (82,22%). Acreditam que a ingestão de álcool 

estimula a prática de sexo inseguro, 64 (86,49%), e 28 (37,83%) não praticam 

sexo de forma segura sempre. Entre os que adotam o preservativo 30 (40,54%) 

consideram ter todo o conhecimento acerca de DST/aids, e 35 (47,29%) todas as 

formas de transmissão das DST. No grupo investigado 64 (71,11%) acreditam que 

o risco de transmissão do HIV/aids pode ser reduzido se tiver relações sexuais 

somente com parceiro fiel e não infectado. Admitem, 88 (97,78%), que o uso do 

preservativo é a melhor maneira de prevenir que o vírus HIV/aids seja transmitido 

durante a relação sexual. Demonstram maior conhecimento em relação a aids 

quando comparado a outras doenças. Conclui-se que os estudantes demonstram 

conhecimento acerca das DST e suas formas de transmissão, entretanto um 

quantitativo expressivo de jovens apresenta lacunas de conhecimento. Constatou-

se que informações relacionadas ao HIV/aids são mais conhecidas pelo grupo, 

denotando a importância da divulgação para o esclarecimento. A realização da 

pesquisa contribuiu com a nossa formação profissional considerando a relevância da 

temática estudada, o desconhecimento acerca das DST entre os estudantes, e o 

papel dos profissionais de saúde na disseminação de informações e ações de 

prevenção. Também favoreceu a compreensão do processo de construção de uma 

pesquisa científica, aspecto muito valorizado em nosso fazer profissional. 
 

E-mail: tspindola.uerj@gmail.com 
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O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA REGINA ARAUJO REICHERTE PIMENTEL 

Estagiário(s):  

Louise Batista Mendes 

Natalia André Barbosa Silva 
 

Este estudo tem como objeto o papel do Agente Comunitário em Saúde (ACS) na 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Seus objetivos foram descrever o papel que o 

ACS vem desenvolvendo no cotidiano de Saúde da Família apontados nos estudos 

publicados e identificar fatores que interferem neste papel. A relevância do estudo 

se faz pelo reconhecimento do papel que vem sendo realizado pelos ACS, na busca 

por um acesso da população aos serviços de saúde mais resolutivo e por uma maior 

qualidade na atenção individual e comunitária. Trata-se de um estudo descritivo 

com abordagem qualitativa por meio de revisão integrativa. A coleta de dados foi 

realizada em maio de 2015, através de busca online na BVS Saúde Pública, BVS 

Enfermagem, SciELO e LILACS, sendo os descritores “Agentes Comunitários de 

Saúde” AND “Saúde da Família”, no período entre 1994 e 2014. Foram selecionados 

23 artigos. Da análise das publicações científicas, surgiram 3 categorias. A 

primeira, “Atuação do Agente Comunitário de Saúde”, se subdivide em 5 

subcategorias: Promoção da saúde e prevenção de doenças; Atividades de 

educação em saúde; Estabelecimento de vínculo; Atividades de diagnóstico, visitas 

domiciliares, monitoramento e Trabalho em equipe. A segunda, denominada 

“Fatores que interferem no processo de trabalho”, foi subdividida em 2 

subcategorias: Dificuldades externas e Dificuldades Pessoais. E por último, a 

categoria Qualificação profissional. A produção analisada demonstrou que o ACS 

vem desempenhando seu papel conforme preconizado na Lei nº xxxxx/2011 e que 

fatores políticos e administrativos interferem no processo de trabalho. Foi 

evidenciado que ainda não é muito claro, para gestores e demais profissionais, as 

reais atribuições do ACS, dificultando que o mesmo perceba seu real processo de 

trabalho. Apesar disso existe concordância unânime de que o ACS é o elo entre 

usuários e serviço, facilitando a relação da equipe de saúde com a população 

assistida. Fica evidente, a esperança depositada na figura desse trabalhador como 

facilitador do acesso ao Sistema Único em Saúde. Sugere-se a realização de mais 

pesquisas sobre a temática. Palavras-chaves: Agente Comunitário de Saúde; Saúde 

da Família. 
 

E-mail: mymypimentel@uol.com.br 
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PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DE PROFESSORES SOBRE SEXUALIDADE E A 

IMPORTÂNCIA PARA ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA REGINA ARAUJO REICHERTE PIMENTEL 

Estagiário(s):  

Rayanni Sampaio Teixeira 
 

Trata de estudo descritivo com abordagem qualitativa por meio de revisão 

integrativa. Apresenta como tema a sexualidade durante adolescência e tem como 

objetivos identificar as percepções que os professores de ensino fundamental e 

médio possuem sobre sexualidade e analisar as práticas adotadas pelos professores 

de ensino fundamental e médio na discussão sobre sexualidade e suas temáticas na 

escola, descritas na literatura. A coleta de dados foi realizada no mês de maio de 

2015 por meio de busca online nos recursos informacionais BVS, BVS Enfermagem, 

BVS Adolec. Brasil e SciELO com os descritores adolesc$ AND sexualidade, adolesc$ 

AND sexualidade AND docen$, adolesc$ AND sexualidade AND “saúde escolar”, 

sexualidade AND docen$, sexualidade AND “saúde escolar”, “saúde escolar” AND 

docen$ e sexualidade AND “saúde escolar” AND docen$ dos documentos publicados 

no período de 1999 a 2014. Foram incluídos neste estudo nove artigos. Da análise 

dos documentos emergiram três categorias: práticas pelos professores sobre 

sexualidade e suas temáticas; percepções do professor relacionadas à sexualidade 

e qualificação do professor. A primeira subdivide-se em três: estratégias 

pedagógicas no desenvolvimento das práticas educativas sobre sexualidade; 

conteúdos abordados nas práticas educativas sobre sexualidade e limitações e 

dificuldades na abordagem da sexualidade no âmbito escolar. A segunda em duas: 

percepções de si relacionadas à sexualidade; e compreensões e crenças 

relacionadas à sexualidade. Conclui-se que a educação sexual desenvolvida pelo 

professor é contraditória às diretrizes dos PCN não atendendo as demandas dos 

adolescentes e acontecem sem articulação com o setor saúde. Contatou-se que sua 

percepção sobre o tema possui forte influência em sua prática docente. A temática 

é relevante para o fortalecimento do papel do enfermeiro como protagonista na 

articulação entre Educação e Saúde no desenvolvimento efetivo da educação sexual 

nas escolas. 
 

E-mail: mymypimentel@uol.com.br 
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PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO: PERSPECTIVA DE DOCENTES DE 

ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NORMA VALERIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUZA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ariane da Silva Pires 

Estagiário(s):  

Camila Arantes Ferreira Brecht D'Oliveira 

Caroline Muller Almeida 
 

O objeto deste estudo foi a percepção dos docentes de uma faculdade de 

enfermagem sobre seu trabalho, considerando as situações geradoras de prazer e 

de sofrimento no ambiente laboral. Objetivos: identificar as facilidades e 

dificuldades no desenvolvimento do trabalho do docente de enfermagem; descrever 

a percepção do docente acerca de suas atividades laborais; e analisar situações na 

dinâmica laboral do docente que remetem ao prazer e/ou ao sofrimento no 

trabalho. Pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória, desenvolvida em uma 

faculdade de enfermagem de uma universidade pública no município do Rio de 

Janeiro. Os participantes da pesquisa foram 16 docentes integrantes dos quatro 

departamentos de enfermagem da referida faculdade. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa sob o número de protocolo 799.908 (CEP/UERJ). A 

coleta de dados ocorreu no mês de setembro do ano de 2014. O instrumento de 

coleta foi a entrevista semiestruturada e a técnica de tratamento dos dados foi a 

análise temática de conteúdo. Os resultados evidenciaram que são diversos os 

fatores que remetem ao prazer e ao sofrimento no trabalho docente, sendo 

relevante ressaltar a afeição dos docentes pela profissão como um elemento 

facilitador da dinâmica do trabalho. Como dificultador do trabalho docente 

apreendeu-se em maior frequência a intensificação do ritmo laboral, o qual acarreta 

o não cumprimento integral das atividades, gerando sofrimento e impactando 

negativamente na saúde dos trabalhadores docentes. Outros aspectos 

dificultadores foram o reduzido quantitativo de recursos humanos, a polivalência e 

a multifuncionalidade desses trabalhadores. Concluiu-se que os docentes estão 

vulneráveis a processos de adoecimento por conta da configuração da organização 

laboral pautada no modelo neoliberal, e que o serviço de saúde do trabalhador da 

universidade precisa desenvolver políticas, estratégias e ações que protejam a 

saúde deste coletivo profissional. O desenvolvimento desta pesquisa permitiu 

aprofundar sobre a organização e o processo de trabalho dos docentes de 

enfermagem articulando com elementos que podem assegurar ou deteriorar a 

saúde destes trabalhadores. Ademais, ressalta-se a importância do estudo para as 

acadêmicas que o elaboraram, uma vez fortaleceram seus conhecimentos acerca da 

metodologia de pesquisa, do mundo do trabalho e da prática docente em 

enfermagem. Neste sentido, entende-se que alargaram o saber sobre conteúdos 

pouco discutidos durante a graduação. 
 

E-mail: norval_souza@yahoo.com.br 
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PET-SAÚDE: INTEGRANDO A UNIVERSIDADE NO TERRITÓRIO A PARTIR DA 

FORMAÇÃO E DA REDE DE SAÚDE 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCO JOSE DE OLIVEIRA DUARTE 

Supervisor(es) Participante(s):  

Anelise da Silva Muniz 

Cinthia Alves Moreira 

Edna Gurgel Casanova 

Elziane Olina Dourado 

Gabriela Sulaiman de Castro 

Helio Antonio Rocha 

Heloisa Carvalho Santos 

João Antonio dos Santos Neto 

Leonardo Lopes Miranda 

Leonardo Rosa Nascimento 

Magda Costa Barreto 

Manoela Alves Salgado 

Maria José Neves Machado 

Marise de Leão Ramoa 

Melissa Assunção Santos 

Rosana Lopes 

Rosane Campitelli de Oliveira 

Sandra Lucia Correia Lima Fortes 

Vera Helena Juliano Pereira 

Vinicius de Souza Teixeira 

Vivian Starec 

Estagiário(s):  

Alfredo da Conceição Chama 

Ana Carolina Nobre Pinheiro 

Ana Gabriela Ribeiro da Silva 

Ana Luiza Alves Moreira 

Arlene Clemente Marques 

Bianca Lopes Saggese 

Breno Vitor da Silva Reis 

Camila Castanho Cardinelli 

Camila Matias Guedes 

Carlos Roberto Figueiredo Coelho 

Daniele Lopes da Silva 

Desiree dos Santos Carvalho 

Eliane Lopes Santana 

Evandro Cabral dos Santos Junior 

Evelyne Mara Costa 

Fabyane Crystine Oliveira Soares 

Gabriel Velloso Pereira 

Giselle de Souza Carvalho 

Igor Teo Rodrigues 

João Paulo William Piassa 

Juliana Fernandes iglesias 

Lucas Portella Silva Santos 

Marcello Nattan Araujo Camargo 

Marcia Cristina Fagundes 

Marcos Felipe Loureiro Arnaud 



590 

  

Maria Carolina Abreu Peixoto Paes 

Mariana de Paula Souza Lima 

Monaliza Roselly Palmeira Gonzalez 

Natalia de Assis Nunes Fernandes 

Natalie Perez Baginski 

Paloma Gomes Rodrigues 

Rafael Piccolo Dorea 

Rafaela de Assis Moura 

Raquel Fortunato Conrado 

Thais Martins Gava 

Yngledy Larissa Almeida Lins 
 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)é um programa 

da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da 

Saúde, criado a partir da Portaria Interministerial do governo federal, entre os 

Ministérios da Saúde e da Educação, de N. 1.802 de 26/08/2008. A UERJ já vem 

participando de vários Editais desde quando começou o PET-Saúde e esse último 

Edital de 2013, instituiu o PET-Saúde-Redes de Atenção:Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) da UERJ, que surge de uma pactuação compartilhada entre o 

Ministério da Saúde, a UERJ e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO. O PET-Saúde-Redes-RAPS da UERJ tem como proposta reforçar que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) é o ordenador da formação profissional na saúde, a 

partir da indissociabliidade entre ensino, pesquisa e extensão e particularmente 

entre formação, produção de conhecimento e o trabalho em saúde, com foco no 

território e nas redes de atenção e cuidado. Privilegiando a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), a partir da Portaria GM/MS 3.088/11. O projeto PET-RAPS tem 

como cenário de prática as 7 (sete) unidades da atenção básica e suas 22 equipes 

da Estratégia de Saúde da Família, articulando o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) da UERJ, o CAPSad (Álcool e outras Drogas) Mané Garrincha e o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) como pontos da rede de cuidado no território da 

Área Programática (AP) 2.2, em particular a Grande Tijuca e a Grande Vila Isabel, 

enfocando o processo de aprendizagem dos estudantes (formação) para o trabalho 

na saúde, no apoio matricial ou matriciamento em saúde mental e psicossocial, seja 

em visitas domiciliares, atendimento ommpartilhada, interconsultas, grupos 

diversos, visitas e ações intersetoriais, reuniões de equipe dentre tantas atividades 

que se podem realizar nas comunidades que se inserem: Salgueiro, Coréia, Borel, 

Casa Branca, Parque Vila Isabel, Macacos, Alto da Boa Vista e Formiga. A proposta 

de mapear e produzir a respeito da produção do cuidado em saúde mental e drogas 

é uma experiência viva que vem sendo efetivada de 2013 a 2015, com 1 

coordenação geral (FSS), 3 professores-tutores (FSS, FCM e FENF), 18 

preceptores-trabalhadores da saúde de nível superior que compõem os serviços de 

saúde acima (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e terapeuta 

ocupacional)e 36 estudantes-monitores (enfermagem, medicina, psicologia e 

serviço social)da UERJ. 
 

E-mail: majodu@gmail.com 
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INFLUÊNCIA AGUDA DO EXERCÍCIO CONTRARRESISTÊNCIA SOBRE O 

SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO DE IDOSOS 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NADIA SOUZA LIMA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Jorge Ruanito Alvarenga Gouveia 
 

Muito já se conhece sobre os efeitos do treinamento contrarresistência sobre 

ganhos neuromusculares em indivíduos idosos. Paira sobre esse tipo de 

treinamento uma questão ainda controversa, qual seja: a influência deste tipo de 

treinamento sobre o sistema cardiorrespiratório de idosos. Assim, esse estudo tem 

por objetivo investigar a influência aguda de diferentes tipos de treinamento 

contrarresistência sobre o sistema cardiorrespiratório de idosos. Participarão do 

estudo 20 idosos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos experimentais, um praticante de exercícios de 

musculação e outro de exercícios em Academias da Terceira Idade. Os voluntários 

passarão pela seguinte coleta de dados: medidas de massa e estatura; teste de 

VO2max máximo e avaliação do VO2 consumido nas sessões de exercícios. O grupo 

experimental da musculação realizará teste e reteste de 10RM nos exercícios 

selecionados. Durante os dois treinamentos os sujeitos treinarão monitorados por 

um analisador de gases para a identificação do consumo de O2. Estatística 

descritiva será utilizada para caracterização da amostra. Para comparação do gasto 

calórico total utilizar-se-á uma ANOVA fatorial. O consumo de oxigênio em cada 

exercício, série e intervalos de recuperação serão tratados por ANOVA de quatro 

entradas com medidas repetidas no fator série. Em todos os casos adotar-se-á o 

teste de Tukey como verificação post-hoc. Um nível de significância de p<0,05 será 

adotado. O programa Statistica for Windows versão 6.0 será usado para as 

análises. O projeto encontra-se em fase de coleta de dados, avaliando o VO2 

consumido nas sessões de exercícios realizados na Academia da Terceira Idade e o 

VO2max máximo no Laboratório de promoção da saúde e atividade física 

(LABSAU/UERJ). 
 

E-mail: nadiaslimas@gmail.com 
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A BUSCA POR CUIDADO EM UM TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR PARA 

PACIENTES COM FIBROMIALGIA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA LUCIA ALVES CAVALIERE 

Supervisor(es) Participante(s):  

Jerusa Mônica de Abreu Souza 

José Silvio de Oliveira Barbosa 

Rafael da Silva Mattos 

Estagiário(s):  

Jessica Caruso Nobrega 
 

A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatológicas mais frequentes, cuja 

característica principal é a dor musculoesquelética difusa e crônica. Os portadores 

de fibromialgia utilizam as terapias analgésicas e procuram os serviços médicos e 

de diagnóstico com maior frequência do que a população normal. Uma parcela 

considerável destes custos pode ser economizada quando o paciente tem seu 

diagnostico realizado e é tratado corretamente (HEYMANN et al., 2010). Os 

tratamentos multidisciplinares têm sido recomendados e parece um consenso que 

essa abordagem seja fundamental para um controle mais eficaz da FM (MARTINEZ, 

2010). O projeto de extensão universitária “Tratamento Interdisciplinar Para 

Pacientes com Fibromialgia”, atualmente integrando o “Programa de Extensão 

Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU)” no Instituto de Educação Física e 

Desportos (IEFD) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) oferece 

intervenções não medicamentosas que se integram ao tratamento medicamentoso 

dos pacientes que buscam o serviço. O objetivo deste estudo foi identificar a 

demanda e a fonte de recomendação desse serviço. Foram consultados os 

formulários de registro de interesse de ingresso do ano de 2009 ao ano de 2015. 

Neste período houve solicitação de tratamento por 363 pessoas com Fibromialgia. 

Destas, 16% foram recomendadas por pacientes ou ex-pacientes do projeto, 11% 

por pessoas que conheciam o projeto (não pacientes), 25% foram recomendadas 

pelo médico assistente, 11% por psicólogos, 5% conheceram o projeto pela 

internet. Não foi registrada a fonte de recomendação de 32% dos inscritos neste 

período. A referência por médico assistente foi de 76% por médicos externos à 

universidade e de 24% por médicos da universidade. Importa considerar a 

relevante recomendação por pacientes e ex-pacientes e por profissionais de saúde, 

médicos e psicólogos. Ressalta-se a recomendação do serviço por médicos externos 

à universidade. A demanda crescente pelo serviço tem como principal fonte de 

recomendação os profissionais da área da saúde e aqueles que utilizam ou 

utilizaram o serviço. Conclui-se que a visibilidade do projeto tem ultrapassado os 

muros da universidade. 
 

E-mail: fibromialgialafisaef@gmail.com 
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A INFLUÊNCIA DO PROJETO INTRODUÇÃO À FISIOLOGIA NO ÍNDICE DE 

APROVAÇÃO DOS ALUNOS NA DISCIPLINA FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I 

DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Estagiário(s):  

Maurilio Pedro da Silva 
 

INTRODUÇÃO - O projeto, aplicado semestralmente desde 2005, é ministrado pelo 

aluno bolsista do projeto sob supervisão do professor/ orientador; oferece aulas aos 

acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro - licenciatura e bacharelado, abordando os conteúdos que serão discutidos 

na disciplina Fisiologia do Exercício I; destina-se aos alunos que irão ingressar na 

referida disciplina no semestre seguinte ao do oferecimento. O intuito das aulas de 

Introdução à Fisiologia é apresentar os conteúdos pertinentes à Fisiologia I, 

esclarecendo ou atenuando possíveis defasagens do conhecimento de Biologia 

advindas do Ensino Médio que venham a prejudicar o desempenho do aluno, e 

consequentemente, o índice de aprovação dessa disciplina. A participação no 

projeto não é obrigatória. OBJETIVO: Verificar a importância das aulas oferecidas 

pelo projeto por meio de comparação entre as médias dos alunos da disciplina 

Fisiologia de Exercício I que participaram e que não participaram do projeto. 

MATERIAIS/MÉTODOS: São computadas as frequências dos alunos do projeto, 

comparadas as médias finais dos alunos da disciplina Fisiologia do Exercício I do 

semestre seguinte. RESULTADOS: Esse estudo que existe desde 2005, mostra que 

a média de alunos que frequentaram as aulas de Introdução à Fisiologia foram mais 

elevadas do que a média de alunos que não frequentaram. Dados atuais estão 

ainda em análise. A série histórica revela tendência à redução das médias 

semestrais ao longo do tempo. CONCLUSÃO: A participação nas atividades do 

projeto contribui para melhor aproveitamento na disciplina Fisiologia do Exercício I. 
 

E-mail: jsilviobarbosa@ig.com.br 
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DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS DESPORTIVAS DE 

VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BASQUETEBOL EM COMPETIÇÕES 

DESPORTIVAS INTERNAS E EXTERNAS 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CARLOS ELIAS BARROSO PIMENTEL 

Estagiário(s):  

Maria Juliana de Almeida Robalinho 
 

O presente projeto expressa um plano e uma filosofia de trabalho que harmoniza o 

compromisso do Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – IEFD, com uma melhor formação teórico-prática de seus 

alunos em consonância com as necessidades do mercado de trabalho. Considerando 

também que o Estágio Interno Complementar – EIC, compreende as atividades 

técnico-profissionais realizadas pelo estudante com base em um plano de trabalho 

específico relacionado à sua área de formação, onde o bolsista realiza práticas 

supervisionadas visando à complementação acadêmica, sendo assim, o projeto 

surge a partir da necessidade da complementação, no campo da prática, dos 

conteúdos apreendidos nos diversos componentes curriculares ministrados nos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, onde os futuros 

profissionais dos desportos terão a oportunidade de por em prática, através de 

treinamentos de equipes e realização de jogos em competições internas e externas 

os conteúdos apreendidos nas diversas disciplinas curriculares e extracurriculares 

do Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ – IEFD/UERJ. A formação 

acadêmica em nível superior é parte de um continuum iniciado na educação infantil 

e que vai para além da formação e diplomação no nível de graduação. Nesse 

sentido deve apontar para o desenvolvimento integral do indivíduo, na perspectiva 

da educação permanente, assegurando ao indivíduo condições para o exercício da 

cidadania, e para a formação de diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, sustentada no tripé ensino, pesquisa e 

extensão. O presente projeto tem como objetivo final servir como área de atuação 

para os estagiários da UERJ dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação 

Física. - Atividades desenvolvidas: seleção e preparação, física, técnica e tática das 

equipes representativas da UERJ. - Resultados alcançados: participação em jogos 

amistosos e competições esportivas internas e externas, como a participação da 

UERJ no Dia Olímpico e Campeonato Universitário da Federação de Esportes 

Universitários do Rio de Janeiro - FEURJ e Jogos Universitários da Educação Física - 

JUEF. 
 

E-mail: carloseliaspimentel@yahoo.com.br 
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EFEITO DO TESTE FÍSICO NOS BIOMARCADORES SALIVARES ASSOCIADOS 

AO SISTEMA IMUNE E ESTRESSE FISIOLÓGICO EM ATLETAS DE FUTEBOL 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GUSTAVO CASIMIRO LOPES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Vinícius Rodrigues de Araújo 

Estagiário(s):  

Gabriel Boaventura da Cunha 

Pedro Melo Boaventura 

Voluntário(s):  

Bruno Cícero Teixeira 
 

INTRODUÇÃO: A saliva é um fluido potencialmente útil em termos da análise de 

comportamento de variáveis bioquímicas, além de ser de natureza não invasiva e 

ter um procedimento de coleta, tratamento, armazenamento e processamento mais 

simples que o sangue (MALAMUD 2011; SHAH et al., 2011; TIWARI 2011). O 

exercício físico promove alterações bioquímicas, como o aumento e diminuição de 

imunoglobulina A (Ig-A), após exercício moderado e intenso, respectivamente, e 

isto é inversamente proporcional a menor ou maior risco de infecções no trato 

respiratório superior (ITRS) (SHIMIZU et al., 2007; NIEMAN et al, 2002) e do 

aumento do hormônio cortisol, que é um marcador comumente utilizado apara 

avaliar resposta a estresses físicos e psicológicos (GATTI et al, 2011). Contudo o 

comportamento desses marcadores na saliva, em um desporto de característica 

intermitente como o futebol, não está muito bem esclarecido na literatura. 

OBJETIVO: Identificar o comportamento da IgA e Cortisol salivar após um teste de 

sprints repetidos. METODOLOGIA: A amostra foi composta de 32 jogadores de 

futebol profissional (idade 20,2 ± 3,9 anos; IMC: 23,1 Kg/m2). Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERJ (nº CAAE: 

30711414.80000.5259). Foi realizado um teste específico de futebol, onde os 

atletas realizaram sete arrancadas sucessivas, com o descanso de vinte e cinco 

segundos em um percurso de 40 metros. A coleta de saliva foi realizada antes (T0) 

e imediatamente após (T1) o teste. O algodão foi inserido na boca e seu conteúdo 

foi transferido para o ependorf e armazenado (-20ºC) para analises posteriores. 

Foram realizadas as seguintes analises através de Kits comerciais: IgA-S 

(Salimetrics) e Cortisol (Diametra), por meio do equipamento ELISA. Os resultados 

foram analisados com o teste t-Student, pareado, bicaudal. RESULTADOS: O teste 

físico não foi capaz de gerar alteração significativa na concentração de Ig-A, 

entretanto o Cortisol apresentou um aumento 1,3 vezes em T1 quando comparado 

a T0. CONCLUSÃO: A partir dos dados podemos concluir que o Cortisol salivar 

responde ao exercício físico, sendo assim um possível marcador de estresse 

fisiológico na saliva. Já a manutenção das concentrações de IgA no T1 sugere que 

esse tipo de exercício não aumenta o risco de ITRS, sendo assim a atividade física 

do tipo intermitente uma boa estratégia de treinamento. 
 

E-mail: gustavo.casimiro@gmail.com 
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ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR - UMA EXPERIÊNCIA NO PROJETO 

IDOSOS EM MOVIMENTO: MANTENDO A AUTONOMIA (IMMA) 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NADIA SOUZA LIMA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Rafael Borsoi Bastos 
 

O projeto “Idosos em Movimento: Mantendo a Autonomia” vem há alguns anos 

auxiliando idosos a alcançarem através da prática regular de atividades físicas o 

aumento e/ou a manutenção de diversos componentes da aptidão física que 

contribuem para a manutenção da autonomia funcional. O projeto não se restringe 

apenas a proporcionar melhorias ligadas a aspectos físicos, mas também visa 

contribuir para questões ligadas à socioafetivade e cognitiva do idoso, através de 

atividades lúdicas, festividades e até mesmo por meio da própria atividade física 

ofertada. Atendendo aproximadamente 110 alunos em quatro turmas, o projeto 

tem como um dos seus objetivos contribuir para a formação de recursos humanos 

para a condução de atividades físicas com indivíduos idosos, sendo assim, vem se 

constituindo como um campo fértil para estágios de alunos do Curso de Educação 

Física da UERJ. Sob orientação da coordenação do projeto e dos demais professores 

que compõem a equipe de trabalho, os estagiários aprendem a planejar e conduzir 

aulas para indivíduos acima de 60 anos, em diferentes instalações, quais sejam: a) 

um centro de treinamento físico que possui equipamentos modernos para o 

desenvolvimento de treinamentos individualizados; b) duas salas amplas para 

trabalhos em grupo, onde desenvolve-se exercícios funcionais e dança; c) uma 

piscina para aulas de hidroginástica. Sendo assim, o presente trabalho tem por 

objetivo apresentar a experiência vivenciada pelo bolsista de Estágio Interno 

Complementar no interior desse projeto. 
 

E-mail: nadiaslimas@gmail.com 
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EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO NA CAPACIDADE 

CARDIORRESPIRATÓRIA DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE 

TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DE PACIENTES COM FATORES DE RISCO 

PARA DAC DO PROGRAMA DE PRÁTICAS CORPORAIS DE SAÚDE 

(PRACORSAU) 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Estagiário(s):  

Michelly dos Santos Campos de Lima 
 

Efeito do treinamento físico na capacidade cardiorrespiratória dos participantes do 

projeto de tratamento interdisciplinar de pacientes com fatores de risco para DAC 

do Programa de Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU) - IEFD Autores: 

Acadêmica Michelly Campos, Prof. Patrícia Paiva, Prof. José Silvio de Oliveira 

Barbosa, Prof. Rafael Matos Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte 

(2000), o aprimoramento da função cardiorrespiratória é mensurado por meio das 

alterações observadas no consumo máximo de oxigênio (VO2máx) . Objetivo: 

Identificar as alterações na função cardiorrespiratória dos participantes com fatores 

de risco à Doença Arterial Coronariana (DAC), após seis meses de treinamento 

físico. Método: Foram avaliados 20 sujeitos, com idades variando entre 40 e 83 

anos. Foram computados os resultados de VO2 máx dos testes ergométricos de 

ingresso no Programa e dos VO2 máx obtidos nos testes ergométricos, após seis 

meses de treinamento físico. Estatística: Após atender aos pressupostos de 

normalidade, os dados foram analisados pelo test t emparelhado e nível de 

significância, p ≤ 0,05. Resultados: Não houve diferença significativa no VO2 máx, 

após seis meses de treinamento. Dos 20 (vinte) sujeitos, 8 (40%) apresentaram 

melhora, 9 (45%) demonstraram uma redução e 3 (15%) não apresentaram 

alteração no VO2 máx. Conclusão: Embora os resultados não tenham apontado 

uma melhora significativa no VO2 máx, a prática regular de atividade física é 

fundamental à manutenção, melhora ou retardo do declínio da função 

cardiorrespiratória do indivíduo. A falta de assiduidade de alguns sujeitos ao 

treinamento físico pode ter interferido nos resultados. Além disso, é imprescindível 

que o indivíduo alcance seu esforço máximo durante a execução do teste 

ergométrico. Por isso, sugere-se que mais estudos sejam realizados com uma 

amostra mais abrangente. Palavras-chaves: Função cardiorrespiratória, fatores de 

risco, doença arterial coronariana 
 

E-mail: jsilviobarbosa@ig.com.br 
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ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR NO NÚCLEO DE INICIAÇÃO À 

GINÁSTICA ARTÍSTICA DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI 

Estagiário(s):  

Caroline da Silva Benedito 
 

A Ginástica Artística (GA) é um dos esportes mais populares do programa olímpico 

e, portanto, um dos mais procurados, sendo apreciada por especialistas e leigos, 

que admiram os movimentos pela sua beleza. Um esporte completo, no qual os 

atletas devem se superar a cada momento, para que possam atingir o máximo de 

perfeição em exercícios treinados durante anos. Esporte que envolve atividades 

acrobáticas, de força, velocidade, equilíbrio e flexibilidade, que são praticadas há 

muitos anos pelos homens. A GA pode ser praticada com fins competitivos ou não, 

baseia-se na evolução técnica de diversos exercícios físicos incluindo a utilização de 

vários aparelhos: mesa para salto, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio, solo, 

cavalo com alças, argolas, paralelas e barra fixa. Pode constituir-se em atividade de 

alto valor educativo para crianças de todas as faixas etárias, principalmente para as 

mais baixas, por desenvolver em alto grau a motricidade, a coragem, a 

persistência, o respeito e a cooperação. Assim sendo, acreditamos ser uma ótima 

iniciativa a implantação de um projeto de extensão que ofereça a prática da GA aos 

jovens, pelo retorno que pode trazer em termos pedagógicos e pelo investimento 

no que existe de mais precioso: o cidadão do futuro. O projeto tem por objetivos: 

a) aumento das possibilidades da prática da GA pela população (com qualidade e 

gratuitamente); formação de recursos humanos para trabalhar com a Ginástica 

Artística no Estado do Rio de Janeiro. No contexto do estágio interno 

complementar, os seguintes objetivos podem ser acrescentados: a) 

desenvolvimento de atividades corporais, levando em conta as necessidades em 

termos de desenvolvimento motor e interesses dos participantes; b) 

aprofundamento de questões teóricas e suas possibilidades de aplicação em 

situações de ensino-aprendizagem, no que se refere à prescrição de atividades da 

ginástica artística. O público alvo do projeto pode ser composto de até 120 jovens 

de 5 a 20 anos de idade. As turmas são mistas e divididas de acordo com a faixa 

etária e com o grau de habilidade. O bolsista deve passar por experiência prática e 

treinamento em rotinas de prescrição do exercício e avaliação físico-funcional de 

jovens, em programa supervisionado envolvendo exercícios aeróbios, de força, 

flexibilidade e específicos da Ginástica Artística. 
 

E-mail: patiarruda@ig.com.br 
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PERCEPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PRATICANTES DE EXERCICIOS 

FÍSICOS DAS CORRIDAS DE RUA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Jerusa Mônica De Abreu Souza 

Maria Lúcia Alves Cavaliere 

Rafael da Silva Mattos 

Estagiário(s):  

Gabriel Nery Vianna 
 

Atualmente com a crescente importância da promoção da saúde as pessoas 

começam a entender o papel preventivo do exercício físico. A corrida de rua vem 

ganhando muitos adeptos nos últimos anos, além de um aumento no número de 

provas, tendo seu “boom” durante a década de 70 influenciado pelo Dr. Cooper, 

que pregava a prática da corrida como forma de lazer e busca pela saúde. O 

propósito deste estudo foi identificar a percepção dos servidores do Projeto 

Exercício Físico e Promoção da Saúde para Servidores da UERJ, das corridas de rua, 

quanto aos fatores motivacionais e os sentimentos ao completar o percurso. Este 

Projeto está vinculado ao Programa de Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU) 

do Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física (LAFISAEF). Os dados foram 

coletados através de um questionário com perguntas abertas e a amostra constou 

de 13 servidores, sendo 10 do sexo feminino com idade variando de 29 a 59 anos e 

3 do sexo masculino com idade variando de 49 a 61 anos. Os fatores motivacionais 

apontados foram: sociabilidade (79,62%), saúde (38,46%), gosto pelo exercício 

físico (23,07%) e estética (7,69%). Sentimentos destacados ao completar a prova: 

realização (61,53%), superação (53,84%), bem estar (30,76%) e frustração 

(7,69%). Cabe destacar que 69,2% da amostra começou a participar das corridas 

de rua após ingresso no projeto. A partir da percepção dos servidores, entendemos 

que as corridas de rua podem contribuir para mudanças no estilo de vida das 

pessoas, sendo a sociabilidade o principal fator motivacional e a sensação de dever 

cumprido (realização) o sentimento mais destacado. 
 

E-mail: jsilviobarbosa@ig.com.br 
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PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA OS SERVIDORES DA 

UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

WALACE DAVID MONTEIRO 

Estagiário(s):  

Vivian da Costa Nunes Barreto 
 

A prática sistemática do exercício físico tem se mostrado um importante aliado na 

prevenção e tratamento de diversos problemas de saúde, bem como na redução do 

risco de mortalidade por diversas causas. 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 cerca de noventa inscritos no 

programa, oriundos de diversos setores da Universidade, tais como: DINFO, 

PREFEITURA, HUPE, FAC.DIREITO, CEPUERJ, CETREINA, DAF, DEPESQ-SR2, 

DESSAUDE, DINFO/DIT, E-T.E, FAOC, FCS, FEN, FO, FSS, IBRAG, IEFD, IFCH, 

IGEOG, ILE, IME, NIESC/LABORE, NIESC/VR, NUSEG, REDE SIRIUS, SR2 – INOV, 

SRH. 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 liberação médica, são submetidos a avaliação física, em que são realizados 

testes para avaliar a morfologia corporal, aptidão cardiorrespiratória e questionários 

são aplicados para avaliar o nível habitual de atividade física e a qualidade de vida 

no ambiente de trabalho. Em seguida, os dados das avaliações são encaminhados 

ao professor de Educação Física que elabora e acompanha a prescrição do exercício 

de forma individualizada. 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. Até o presente momento, os resultados 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 para beneficiar um maior 

número de indivíduos, concorrendo para a melhora da qualidade de vida e aptidão 

física dos servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: walacemonteiro@uol.com.br 
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AVALIAÇÃO CINEANTROPOMÉTRICA DE ADOLESCENTES ALUNOS DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DIONIZIO MENDES RAMOS FILHO 

Estagiário(s):  

Ana Beatriz Ferreira de Souza 

Voluntário(s):  

Bruno Cicero Teixeira 

Fabiele Alves Hoelbriegel Caramez 

Vinicius Rodrigues de Araujo 
 

Avaliação Cineantropométrica de Adolescentes Alunos de uma Escola Pública do Rio 

de Janeiro Ana Beatriz Souza, Fabiele Caramez, Vinícius Rodrigues, Bruno Teixeira, 

Dionizio Ramos. Laboratório de Fisiopatologia do Exercício Instituto de Educação 

Física e Desportos Universidade do Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

dionizioramos@gmail.com Introdução: A síndrome metabólica caracteriza-se por 

um conjunto de fatores de risco como hipertensão arterial, sobrepeso / obesidade, 

aumento dos triglicérides, diminuição do HDL colesterol, resistência à insulina, 

hiperinsulinemia e intolerância à glicose / diabetes tipo 2, sendo essa associação 

responsável pela grande maioria dos óbitos nesses indivíduos por contribuir para o 

desenvolvimento da aterosclerose (GRUNDY, BREWER, CLEEMAN, SMITH & 

LENFANT, 2004). Objetivo: Avaliar a composição corporal de adolescentes do 

gênero masculino e feminino para verificar a presença de fatores de risco para 

síndrome metabólica. Metodologia: Foram avaliados inicialmente um total de 515 

alunos de um Colégio público do Estado do Rio de Janeiro com idades entre 9 e 11 

anos. A metodologia proposta será avaliada pelo método antropométrico seguindo o 

padrão da International Society for Advancement in Kinanthropometry (ISAK; 

NORTON & OLDS, 2000). Estatura (Estadiômetro, CARDIOMED, 01 mm): Massa 

corporal total (MCT-balança eletrônica SHOENLE, 100 g). Foi calculado o IMC para 

avaliação da razão massa corporal (Kg) e estatura² (m) e em que eles classificam o 

percentual de gordura, sua classificação foi feita seguindo padrões estabelecidos na 

literatura, considerando o gênero e idade, segundo os valores de referencia da 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007). Estatística: Os resultados foram 

expressos em porcentagem dos indivíduos da amostra em comparação com a 

classificação. Resultados: Verificamos que 16% dos alunos apresentaram valores 

elevados (obesidade) para o IMC, 21% sobrepeso, IMC adequado 60% e apenas 

3% com valores baixos. Conclusão: 60% dos avaliados apresentam valores ideais 

para idade e sexo, no entanto, 40% dos alunos apresentam valores elevados para o 

IMC. Assim, torna-se importante ressaltar a necessidade de políticas públicas para 

a prática de atividade física. Palavras chaves: Escolares, IMC e obesidade. 
 

E-mail: dionizioramos@gmail.com 
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CINEANTROPOMETRIA APLICADA A CRIANÇAS E JOVENS PRATICANTES DE 

ATIVIDADES FÍSICAS 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DIONIZIO MENDES RAMOS FILHO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Gabriel Boaventura da Cunha 

Gustavo Casimiro Lopes 

Estagiário(s):  

Fábio Ramos França 

Voluntário(s):  

Fabiele Alves Hoelbriegel Caramez 

Vinicius Rodrigues de Araujo 
 

Introdução: Atualmente as categorias de base em diferentes esportes são dividas 

segundo critérios de idade cronológica (IC), porém esta classificação pode 

apresentar sérias limitações já que não considera os eventos biológicos que 

ocorrem nesta fase. Objetivos: O objetivo deste projeto foi avaliar a existência de 

variações antropométricas e morfológicas em um grupo de jovens futebolistas. 

Metodologia: A pesquisa foi realizada com 54 indivíduos do sexo masculino com 

(IC) média de 13,6 ± 0,6, praticantes de futebol de campo. Duas das variáveis 

mensuradas foram Massa Corporal total (MCT) e a estatura. A composição corporal 

foi mensurada através da espessura de dobras cutâneas (tríceps, bíceps, peitoral, 

axilar média, subescapular, suprailíaca, supraespinhal, abdominal, coxa media e 

panturrilha) seguindo a padronização proposta pela International Society for the 

Advancement of Kinanthropometry (ISAK). O percentual de gordura (G%) foi 

calculado pela fórmula proposta por Slaughter et al (1988). Foram calculados a 

massa de gordura (MG) sendo G% multiplicado pela MCT, e a massa corporal 

magra (MCM) sendo MCT subtraído por MG. Os caracteres sexuais secundários 

foram determinados pela avaliação do desenvolvimento de genitais e pelos 

pubianos, propostos por Marshall & Tanner (1970). A maturação esquelética foi 

mensurada através de raios X de mão e punho esquerdo como proposto por Tanner 

et al, (2001). Em seguida foram classificados segundo a velocidade de maturação 

pela diferença entre idade óssea (IO) e IC (van Lenthe et al, 1996) e classificados 

em maturação tardia, normal ou adiantada. Os testes estatísticos aplicados quando 

pertinentes foram ANOVA-one way seguido pelo pós-teste Newman-Keuls e 

correlação de Pearson; sendo considerados como significativos os valores de 

significância de 5% (p<0,05). Resultados: 40% dos jovens eram do estágio de 

maturação normal, 30% maturação atrasada e 30% de maturação adiantada de 

acordo com a IO. MCT, índice de Massa Corpórea (IMC) e MCM foram diferentes em 

todos os grupos sendo maior nos adiantados. O desenvolvimento de genitais, nos 

estágios III e IV possuíam valores maiores de IC, IO e MCM. O grau de 

aparecimento de pelos pubianos mostrou diferenças nos valores de IC, IO, MCT, 

estatura e MCM nos estágios III e IV Conclusão: É fundamental a avaliação dos 

estágios de maturação por meio de técnicas adequadas para melhor caracterizar 

esta população a fim de se quantificar a prescrição de estímulos motores de 

maneira apropriada. 
 

E-mail: dionizioramos@gmail.com 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - UMA EXPERIÊNCIA NO NÚCLEO DE INICIAÇÃO À 

NATAÇÃO DO IEFD/UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NADIA SOUZA LIMA DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Paula Muniz Guttierres 

Silvio de Cássio Costa Telles 

Estagiário(s):  

Debora Rocha Nichelli 

Voluntário(s):  

Caio Cesar Serpa Madeira 

Carla Medina Borges 
 

O Instituto de Educação Física e Desportos (IEFD) da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ) vem desenvolvendo desde 2013 um projeto intitulado “Núcleo de 

iniciação à natação da UERJ”. Com o intuito de proporcionar os benefícios da 

atividade física para a comunidade de dentro e de fora da UERJ, o projeto 

oportuniza ao corpo discente do IEFD o aprimoramento do conhecimento teórico-

prático adquirido ao longo da sua formação acadêmica, através da vivência 

pedagógica do ensino da natação e do desenvolvimento de pesquisas científicas na 

área. Embora o projeto esteja com apenas dois anos de atividade, já obteve novas 

conquistas, como sua ampliação de um atendimento exclusivo para crianças, para o 

atendimento do publico adulto e adolescentes. Ao longo de sua breve existência, 

destaca-se o desenvolvimento de uma metodologia para o atendimento mais 

adequado do público infantil, onde as crianças são divididas não somente pela idade 

cronológica, como também pelo seu desenvolvimento motor e técnico. Esse projeto 

vem se estabelecendo em um ambiente rico para estágios de estudantes do Curso 

de Educação Física do IEFD/UERJ, que podem ter dentro da própria UERJ o acesso à 

vivências metodologias que contribuem com a melhoria do ensino dessa 

modalidade, dentro e fora das escolas, ampliando sua formação profissional e 

acadêmica. A Iniciação à Docência nesse projeto tem contribuído para a) formar 

recursos humanos para trabalhar com a Natação no Estado, b) possibilitar aos 

acadêmicos a análise das teorias apreendidas nos cursos da UERJ, c) proporcionar a 

difusão do conhecimento sistematizado através de práticas contextualizadas e d) 

fomentar a relação pesquisa-ensino-extensão no Curso de Educação Física da UERJ. 

O Objetivo desse trabalho é apresentar a experiência vivenciada pelo bolsista de 

Iniciação à docência no interior desse projeto. 
 

E-mail: nadiaslimas@gmail.com 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NO CONTEXTO DA DISCIPLINA DE GINÁSTICA 

ARTÍSTICA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI 

Estagiário(s):  

Samela Cerqueira Joi Duarte 
 

O presente projeto faz parte de um programa multidisciplinar, que envolve 

profissionais da Faculdade de Educação, Escolas Públicas do Município do Rio de 

Janeiro e Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ. A prática da ginástica 

artística orientada pode contribuir para o desenvolvimento físico, social e de 

cidadania de crianças. A disciplina de Ginástica Artística do IEFD oferece espaço 

para o treinamento de bolsista de iniciação à docência nos âmbitos teórico e 

prático, favorecendo a compreensão de como elementos teóricos discutidos na 

disciplina podem ser implementados em situações concretas de intervenção 

pedagógica. Os objetivos específicos do projeto de intervenção são: a) oportunizar 

aos jovens da comunidade, das Escolas Públicas Municipais, Estaduais e outras, 

principalmente as de baixa renda, espaço para desenvolverem suas aptidões e 

habilidades desportivas; b) auxiliar o desenvolvimento físico-mental e sócio-

emocional, possibilitando a troca, a interação, a socialização, o senso de 

responsabilidade, a disciplina e o respeito mútuo; c) desenvolver aptidões físicas e 

motoras nos alunos, através de atividades atraentes; d) fornecer experiências 

enriquecedoras e significativas para formação global dos jovens; e) proporcionar 

aos alunos condições para que adotem comportamentos favoráveis à saúde e à 

vida; f) buscar a harmonia do indivíduo através da adoção de hábitos saudáveis; g) 

propiciar aos acadêmicos o aprofundamento no conhecimento teórico-prático da 

ginástica artística; h) contribuir para a formação de recursos humanos para 

intervenção com ginástica artística. No contexto da iniciação à docência, os 

seguintes objetivos podem ser acrescentados: a) desenvolvimento de atividades 

corporais, levando em conta as necessidades em termos de desenvolvimento motor 

e interesses dos participantes. O público alvo do projeto pode ser composto de até 

120 crianças e jovens de 5 a 20 anos de idade. O bolsista realiza as seguintes 

atividades: a) Participação nas aulas do Núcleo de Iniciação à Ginástica Artística da 

UERJ, preparação e implementação do programa de treinamento teórico-prático 

para alunos de graduação; b) Participação das avaliações dos alunos do projeto 

Núcleo de Iniciação à Ginástica Artística da UERJ; c) Elaboração de relatórios de 

rendimento e apresentações para a UERJ sem Muros. 
 

E-mail: patiarruda@ig.com.br 
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NÚCLEO DE INICIAÇÃO AO JUDÔ DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

IEDDA DE ALMEIDA BRASIL 

Estagiário(s):  

Carlos Diego Camacho da Silva Mattos 
 

O esporte, e em especial o Judô, como arte marcial reconhecida por sua capacidade 

formativa, pode ser usado como um instrumento para a educação global de 

crianças por proporcionar aos seus praticantes um despertar nos domínios motor, 

cognitivo e afetivo. Com relação aos aspectos motores, pode-se afirmar que o Judô 

estimula categorias importantes dentre as quais podemos citar o equilíbrio, a 

lateralidade, coordenação geral e noção espacial. Durante as aulas são vivenciadas 

situações que desenvolvem a cooperação, uma vez que para o aprendizado é 

imprescindível ajuda do companheiro. Sendo assim, o presente projeto é uma 

alternativa educacional apropriada, onde os códigos de conduta moral e a disciplina 

inerente à filosofia do Judô ajudam a desenvolver o autocontrole e autoconfiança, 

características importantes para resolução de modo natural de conflitos em seus 

relacionamentos. Propicia à comunidade local a prática gratuita da modalidade. Ao 

acadêmico da universidade é oportunizado o aprimoramento no conhecimento 

teórico-prático e o desenvolvimento de pesquisas. Como objetivos do projeto 

pretendeu-se estimular o equilíbrio físico e mental para que a criança possa 

conhecer seus limites exercitando a percepção, motricidade, espacialidade além das 

funções mentais superiores; diminuir o nível de indisciplina no seu convívio social, 

contribuindo para a melhoria da relação diária de convivência dentro e fora do 

ambiente escolar; oferecer oportunidades esportivas como compromisso social do 

Estado com a população. Em relação aos resultados obtidos destacam-se: a 

iniciação ao judô gratuitamente pela população envolvida; promoção de aspectos 

educacionais inerentes a prática e filosofia desta modalidade; melhora dos 

componentes da aptidão física e indicadores de saúde da população atendida no 

projeto, verificadas através de exames específicos; promoção da capacitação 

teórico-prática do bolsista envolvido no projeto; desenvolvimento de pesquisas e 

apresentação trabalhos a partir dos resultados obtidos no projeto. 
 

E-mail: ieddabrasil@hotmail.com 
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CONTRIBUIÇÕES DO MONITOR PARA MELHORAR O DESEMPENHO 

ACADÊMICO DOS ALUNOS DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA E 

TERAPÊUTICA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOYCE FERREIRA CARVALHO 

Estagiário(s):  

Marina Moraes Silva dos Santos 

Voluntário(s):  

Bruno Martins Tavares da Paz 
 

A disciplina Educação Física e Terapêutica discute as diretrizes da prática de 

exercício físico para indivíduos em condições especiais (por exemplo, durante a 

gestação e o período pós-natal) e com doenças crônico degenerativas, tais como: 

obesidade, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, diabetes, acidente 

vascular encefálico, asma, DPOC, desvios posturais e doenças articulares. Além 

disso, também discute o retorno do atleta para o treinamento físico após uma lesão 

articular, do tecido conjuntivo e/ou muscular. O conteúdo da disciplina é extenso e 

complexo. A principal dificuldade apresentada pelos alunos é na aplicação prática 

do conteúdo, que não se limita apenas a “decorar” diretrizes propostas, mas 

compreender a essência da lesão, doença ou condição especial, com uma 

abordagem multidisciplinar, para melhor planejar e aplicar a intervenção mais 

adequada. Por isso, além de ajudar os alunos elucidando dúvidas com relação ao 

conteúdo da disciplina, o papel do monitor é auxiliar no entendimento do conteúdo 

através de estudos dirigidos e estudos de caso, e no planejamento e aplicação de 

aulas teóricas e práticas direcionadas para cada doença ou condição. Os alunos que 

participaram das atividades em classe desenvolvidas pelo monitor e expuseram 

suas dúvidas em horários extraclasse conseguiram adquirir um melhor 

entendimento acerca dos conteúdos da disciplina Educação Física e Terapêutica. 

Este resultado foi evidente no melhor desempenho desses alunos nas avaliações. 

Por isso, os alunos são sempre incentivos a participarem ativamente dos estudos 

dirigidos e estudos de caso e a procurarem o monitor nos horários da monitoria 

para a melhor compreensão dos temas da disciplina. 
 

E-mail: joycecarvalho@hotmail.com 
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CONTRIBUIÇÕES DO MONITOR PARA MELHORAR O DESEMPENHO 

ACADÊMICO DOS ALUNOS DA DISCIPLINA FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOYCE FERREIRA CARVALHO 

Estagiário(s):  

Gabriel Oliveira Oliva 
 

Ao longo do curso de Educação Física, diversas matérias necessitam do 

conhecimento adquirido em outras disciplinas, como por exemplo, a Fisiologia do 

Exercício. Esta disciplina representa um grande desafio para os alunos, pois 

apresenta um grande volume de conteúdo, com temas complexos, discutidos em 

um curto espaço de tempo. Esses fatores contribuem para a grande dificuldade 

apresentada pelos alunos no entendimento dos temas apresentados nas aulas, o 

que é refletido pelo auto índice de reprovação e evasão da disciplina Fisiologia do 

Exercício I. O objetivo da monitoria é auxiliar os alunos da disciplina Fisiologia do 

Exercício I na compreensão dos temas discutidos na disciplina. Para isso foi 

elaborado um sistema de estudos dirigidos e atendimento aos alunos fora do 

horário da aula. Nesses encontros o monitor explicava os conteúdos da disciplina 

que não estivessem bem sedimentados, propondo novas formas de explicação e a 

resolução de questões de provas passadas. Os alunos que participaram das 

atividades extraclasse da monitoria e expuseram suas dúvidas conseguiram adquirir 

um melhor entendimento acerca dos conteúdos da disciplina Fisiologia do Exercício 

I. Este resultado foi evidente no melhor desempenho desses alunos nas avaliações. 

Além disso, também pode contribuir para uma melhor compreensão do conteúdo de 

outras disciplinas, cuja a Fisiologia do Exercício I é um pré-requisito. Sendo assim, 

no início de cada período, os alunos são incentivados a procurarem o monitor nos 

horários da monitoria para a compreensão de cada tema de uma forma mais ampla 

possível. 
 

E-mail: joycecarvalho@hotmail.com 
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IMPACTO DA NOTA DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO EM FISIOLOGIA DO 

EXERCÍCIO II SOBRE A DESISTÊNCIA DE ALUNOS GRADUANDOS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Estagiário(s):  

Bruno Nappo Fernandes 
 

INTRODUÇÃO -A disciplina Fisiologia do Exercício II é obrigatória para os cursos de 

Educação Física - Licenciatura e Bacharelado, sendo pré-requisito para a 

continuidade da graduação. Os conhecimentos deste componente curricular servem 

de base para os demais assuntos que serão tratados nas disciplinas subsequentes 

assim como na prática da profissão. Ao longo do tempo observou-se um número 

crescente de desistências durante o período letivo. Estudo anterior, apresentado no 

UERJ SEM MUROS em 2011, indicou que cerca de 15% dos alunos que obtiveram 

notas menores do que 2,0 (dois) na primeira avaliação abandonaram a disciplina 

logo no início do período. Em função da existência, neste semestre, de docentes 

diferentes para a disciplina na licenciatura e no bacharelado, houve interesse em 

retomar o estudo. OBJETIVO - Quantificar o número de alunos desistentes após 

divulgação do resultado da primeira avaliação nas turmas de Licenciatura e 

Bacharelado. Busca-se averiguar se o desempenho da primeira prova influencia no 

abandono ou não da disciplina. MATERIAIS E MÉTODOS -Foram computadas a 

notas do primeiro semestre letivo de 2015. Neste período o processo de avaliação 

na disciplina foi feito: para licenciatura - através de três provas discursivas, além 

da prova final, quando necessário; para o bacharelado – uma prova escrita, um 

seminário, além da prova final, quando necessário. Estão em análise os resultados 

da primeira avaliação de cada aluno, assim como a presença dos mesmos nas 

demais avaliações do semestre. Serão analisados os abandonos das turmas de 

licenciatura e de bacharelado, compilando desistências após a divulgação do 

resultado da primeira avaliação, e aquelas acontecidas no decorrer do semestre. 

Será calculada a média aritmética das notas alcançadas na primeira avaliação, dos 

alunos desistentes e dos que seguiram na disciplina ao longo do semestre. 
 

E-mail: jsilviobarbosa@ig.com.br 
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MONITORIA NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA E GERONTOLOGIA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PAULO DE TARSO VERAS FARINATTI 

Estagiário(s):  

Jaciara Anita Marques Gomes Dupin 
 

Os objetivos da monitoria em Ed Física e Gerontologia visam oferecer oportunidade 

de treinamento ao bolsista, em todas as etapas relacionadas ao planejamento e 

desenvolvimento de atividades previstas no conteúdo programático da disciplina. O 

orientador é responsável por: a) elaborar plano de trabalho para o monitor; b) 

supervisionar suas atividades de apoio aos alunos; c) criar situações de 

envolvimento com a disciplina, na qual o monitor assuma responsabilidades 

compartilhadas no desenvolvimento da disciplina; d) avaliar o rendimento do 

monitor. O treinamento do monitor envolve aspectos relacionados à concepção e 

desenvolvimento do conteúdo programático da disciplina. Assim, são previstas as 

seguintes atividades: a) acompanhamento das aulas ministradas; b) elaboração de 

material didático; c) apoio na elaboração e correção de avaliações teóricas e 

práticas; d) elaboração e condução de aulas teóricas e práticas, sob a supervisão 

direta do orientador; e) envolvimento em atividades correlatas no Laboratório de 

Atividade Física e Promoção da Saúde. Os monitores são acompanhados por meio 

das seguintes estratégias: a) supervisão direta de sua atuação nas aulas; b) 

observação de proatividade traduzida por iniciativas de apoio aos alunos; c) 

regularidade e pontualidade nos compromissos assumidos; d) quantidade de 

qualidade de material didático produzido; e) participação nas avaliações propostas 

para a disciplina. A apresentação na UERJ sem Muros pretende enfatizar as 

atividades desenvolvidas pelas monitoras ao longo de 2014 e 2015, além de 

apresentar a sua percepção da experiência vivida na disciplina. 
 

E-mail: pfarinatti@gmail.com 
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MONITORIA NA DISCIPLINA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI 

Estagiário(s):  

Gabrielle da Silva Moreira Gomes 
 

A Monitoria em Ginástica Artística proporciona ao aluno da Graduação oportunidade 

de adquirir experiência profissional, através de observações e vivências de 

situações de ensino aplicando os fundamentos adquiridos no decorrer do curso, 

tendo por base as diferentes abordagens da educação física e suas diversas 

possibilidades metodológicas. Oferece oportunidade de treinamento ao bolsista, em 

todas as etapas relacionadas ao planejamento e andamento da disciplina. É uma 

disciplina obrigatória que conta com cerca de 30 alunos por semestre. É ministrada 

duas vezes por semana com aulas práticas e teóricas. O conteúdo é extenso, logo, 

a presença do monitor, principalmente nas atividades práticas é fundamental para o 

bom andamento da disciplina. O treinamento do monitor envolve aspectos 

relacionados à concepção e desenvolvimento do conteúdo programático da 

disciplina. Assim, são previstas as seguintes atividades: a) acompanhamento das 

aulas ministradas; b) elaboração de material didático; c) apoio na elaboração e 

correção de avaliações teóricas e práticas; d) elaboração e condução de aulas 

teóricas e práticas, sob a supervisão direta da orientadora; e) envolvimento em 

atividades correlatas no Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde. Os 

monitores são acompanhados por meio das seguintes estratégias: a) supervisão 

direta de sua atuação nas aulas; b) observação de atitudes proativas na resolução 

de problemas e apoio aos estudantes com dificuldades; c) regularidade e 

pontualidade nos compromissos assumidos; d) quantidade de qualidade de material 

didático produzido; e) participação nas avaliações propostas para a disciplina; f) 

interesse em atividades de extensão e pesquisa relacionadas à disciplina; g) 

vocação para o magistério superior. 
 

E-mail: patiarruda@ig.com.br 
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ORGANIZAÇÃO GESTÃO E MARKETING NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CARLOS ELIAS BARROSO PIMENTEL 

Estagiário(s):  

João Pedro Isidro Fonseca 
 

O Mundo, o Brasil e mais especificamente o Rio de Janeiro se encontra em um 

momento ímpar em organização de jogos e eventos, pois, aqui sediaremos no 

próximo ano as Olimpíadas o que nos leva a necessidade de ter profissionais 

formados na área de Educação Física e com amplo conhecimento de organização e 

gestão de esporte. A disciplina Organização, Gestão e Marketing na Educação Física 

que faz parte do Departamento das Ciências da Atividade Física - DCAF e que é 

ministrada em caráter obrigatório no Curso de Educação Física do IEFD tanto no 

curso de Licenciatura quanto no curso de Bacharelado tem como objetivo estimular 

no aluno o interesse pela atividade docente e oferecer oportunidade de 

intensificação na relação docente x discente nas atividades de ensino, 

proporcionando aos discentes da UERJ, a articulação entre a teoria e a prática, bem 

como sua formação continuada. Dessa forma, a Monitoria promove a chance do 

estagiário desenvolver a sua postura como educador na prática, bem como de 

complementar seus estudos dentro de uma visão real sobre o que eles estudam, 

fazendo com que o estagiário possa atuar de forma reflexiva e participativa tanto 

na teoria como na prática adquirindo assim conteúdos e experiências que irão 

facilitar sua atuação como um profissional generalista, que hoje a profissão de 

Professor de Educação Física, quer seja o Graduado ou o Licenciado tanto necessita 

devido às exigências proativas da profissão. As atividades desenvolvidas pelo 

monitor foram: o auxílio ao professor na disciplina Organização, Gestão e Marketing 

na Educação Física em tarefas teóricas e práticas e auxílio aos estudantes. Como 

resultado alcançado destacamos o auxilio efetivo ao docente e discentes, 

possibilitando assim uma maior interação entre esses dois segmentos, e 

consequentemente um melhor aproveitamento da disciplina pelos discentes. 
 

E-mail: carloseliaspimentel@yahoo.com.br 
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PRÁTICAS METODOLÓGICAS EM JUDÔ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

IEDDA DE ALMEIDA BRASIL 

Estagiário(s):  

Higor Rodrigues de Souza 
 

A disciplina Práticas Metodológicas do Desporto Individual IV, trata-se de um 

componente curricular obrigatório dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

Educação Física. O conteúdo abordado é a teoria e prática do Judô, onde os alunos 

da graduação além de conhecerem toda a fundamentação teórica e filosófica, são 

iniciados na prática desta modalidade, adquirindo os fundamentos básicos para 

futura aplicação profissional. A prática em monitoria permitiu a reflexão sobre as 

circunstâncias de formação e aperfeiçoamento diante das situações próprias no 

cotidiano, ao observar abordagens pedagógicas e estilos de ensino utilizados pelo 

professor em sua prática docente que interferiram em sua metodologia. Além disso, 

foi estimulado a desenvolver uma postura crítica em relação as adaptações 

necessárias para o ambiente acadêmico de conceitos fortemente influenciada por 

uma cultura ocidental. Por se tratar de uma disciplina predominantemente prática e 

um desporto de luta, coube ao monitor auxiliar alunos com algum grau de 

dificuldade assim como prestar segurança prevenindo lesões. No decorrer do curso, 

o monitor adquiriu competências tais como diagnosticar, programar, aplicar e 

avaliar o processo de ensino e aprendizagem de uma turma de graduando, através 

de atividades que envolveram planejamento e implementação de atividade de 

docência junto ao orientador, buscando novas metodologias e alternativas para a 

melhoria da aprendizagem. O monitor teve ótimo desempenho quando avaliado 

quanto sua capacidade de organização, aplicação e avaliação dos conteúdos da 

disciplina em diferentes situações de ensino. 
 

E-mail: ieddabrasil@hotmail.com 
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MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE TREINAMENTO DE FORÇA EM JOVENS 

PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOYCE FERREIRA CARVALHO 

Estagiário(s):  

Bruno Martins Tavares da Paz 
 

O objetivo deste estudo foi investigar as diferenças de motivação para a prática de 

treinamento de força entre homens e mulheres. A amostra deste estudo foi 

composta por 20 pessoas, compreendendo 10 homens e 10 mulheres, selecionados 

de maneira não-probabilística intencional, com pelo menos 3 meses de prática no 

treinamento de força, na academia Arte do corpo, no bairro de Brás de Pina, Rio de 

Janeiro - RJ. Os instrumentos de avaliação adotados foram uma anamnese 

elaborada com base no questionário de auto-avaliação do estilo de vida, ocorrência 

e controle subjetivo do estresse, e o Questionário de Regulação de Comportamento 

no Exercício Físico (BREQ-2). Os dados foram analisados no programa Microsoft 

Office Excel 2007, sendo aplicado o teste não paramétrico do qui-quadrado (χ²) e 

adotado o nível de significância de p≤ 0,05. Os principais motivos para a prática do 

treinamento de força citados pelos homens, foram: Estética (aumento de massa 

muscular, prevenção da flacidez, emagrecimento, n= 6), Saúde/Boa forma 

física/Bom condicionamento físico (n= 3) e Saúde/Bem-estar/Manutenção e 

promoção da saúde (n= 1). No caso das mulheres, principais motivos citados para 

a prática do treinamento de força foram: Estética (aumento de massa muscular, 

prevenção da flacidez, emagrecimento, n= 5), Saúde/Bem-estar/Manutenção e 

promoção da saúde (n= 3) e Saúde/Boa forma física/Bom condicionamento físico 

(n= 2). Não houve diferença significativa entre homens e mulheres nos motivos 

apresentados para a prática do treinamento de força. As regulações motivacionais 

mais internas foram as mais citadas pelos indivíduos avaliados. Sendo assim, os 

resultados mostraram um alto índice de autodeterminação dos participantes da 

pesquisa. 
 

E-mail: joycecarvalho@hotmail.com 
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.PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS NAS UNIDADES DE CIRURGIA 

GERAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GRACIETE SARAIVA MARQUES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Fernanda Rocha Rodrigues 

Priscila francisca de almeida 

Estagiário(s):  

Natalia Mattozinho da Cruz 
 

Introdução: As unidades de internação de cirurgia geral compreendem ao estudo 

dos mecanismos fisiopatológicos, diagnóstico e tratamento de patologias passíveis 

de abordagem por procedimentos cirúrgicos, nesse contexto assistem em regime 

hospitalar ao paciente adulto em situação cirúrgica eletiva nas afecções endócrinas, 

trato gastrointestinal, vias biliares e hérnias da parede abdominal. Com os avanços 

tecnológicas na área cirúrgica e nos procedimentos clínicos, diagnósticos e 

terapêuticos, faz-se também necessário uma equipe multidisciplinar atualizada e 

interligada para oferecer uma assistência segura e específica. Objetivos: Traçar o 

perfil dos pacientes internados na cirurgia geral do HUPE nos anos de 2010 a 2014. 

Método: Estudo do tipo retrospectivo, de caráter descritivo, com abordagem 

quantitativa. Os dados foram coletados manualmente por meio de formulário 

próprio, diretamente do prontuário dos pacientes e por último analisadas 

quantitativamente através da planilha Microsoft Excel 2010. Resultados: O 

levantamento dos últimos 5 anos aponta para um total de 5.386 internações. A 

população predominante, do sexo feminino, a faixa etária foi semelhante em ambas 

os sexos e indica duas situações desde o adulto em idade ativa ao idoso. O tempo 

médio de internação foi de até 3 dias. Os principais tipos de cirurgias foram a 

colecistectomia na população feminina, e a correção de hérnias da parede 

abdominal nos homens, também as cirurgias oncológicas intestinais mantiveram 

presente ao longo dos últimos 5 anos. Verificou-se que as internações fora de 

clínica compuseram um quadro estatístico presente com frequências por vezes 

maiores que as principais cirurgias realizadas. Conclusão: Os dados da investigação 

possibilitam auxiliar no processo de trabalho, para utilização de instrumentos de 

avaliação e metodologia na assistência cirúrgica favorecendo critérios nas 

admissões cirúrgicas. A caracterização dos pacientes atendidos reforçam ao 

enfermeiro seu papel em planejar e em organizar uma assistência com qualidade. 

Descritores: enfermagem, cirurgia geral, cuidados de enfermagem. 
 

E-mail: gracietesmar@ibest.com.br 
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A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA NO PRÉ-OPERATÓRIO 

DE CIRURGIA CARDÍACA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  

Gustavo Guttler dos Reis 
 

A presença de fatores de risco e comorbidades caracteriza-se como um dos 

principais fatores associados a um pior prognóstico clínico após realização de 

cirurgias cardíacas. Deste modo, uma ótima avaliação pré-operatória dos fatores de 

risco associados às doenças cardiovasculares torna-se imprescindível para a 

identificação de pacientes com risco cirúrgico aumentado. A inatividade física, antes 

da cirurgia, muitas vezes imposta pela limitação dos sintomas da doença, favorece 

a ocorrência de complicações pulmonares e tromboembólicas. Evidências de 

alterações fisiológicas positivas promovidas pela prática de atividade física, nos 

pacientes portadores de doença arterial coronariana, podem também participar 

favoravelmente na recuperação dos pacientes no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca. A atividade física regular restaura a função vasodilatadora em diferentes 

leitos vasculares, aumenta a capacidade funcional, reduz a demanda de oxigênio 

pelo miocárdio, diminui a pressão sistólica e diastólica, altera favoravelmente o 

metabolismo dos lipídios e carboidratos, aumenta a performance física, o limiar de 

angina em pacientes sintomáticos e melhora a perfusão miocárdica. A melhora da 

perfusão miocárdica tem sido atribuída ao treinamento físico na correção da 

disfunção endotelial coronária. A disfunção endotelial tem sido identificada como 

um preditor de eventos cardiovasculares, sendo que a reversão parcial da mesma 

pode ser o mecanismo mais provável pelo treinamento físico reduzir a 

morbimortalidade em pacientes com doença coronária. O objetivo desse estudo foi 

analisar a implementação de uma mudança de estilo de vida, avaliando a influência 

da prática da atividade física, no pré-operatório de cirurgia cardíaca do HUPE. Para 

tal, foi feita uma análise através de revisão bibliográfica, nas bases de dados do 

PubMed, SciELO e Lilacs. Poucos estudos foram encontrados falando da atividade 

física nesta fase, porém todos relatam a importante do papel que ela exerce na 

redução dos riscos e do número de complicações pós-operatórias. A melhor 

condição física pode otimizar a fase de recuperação intra-hospitalar, reduzir o 

tempo de internação e, consequentemente, os gastos no setor de cirurgia cardíaca. 

Esses resultados mostram a necessidade de conscientizar os pacientes para uma 

condição pré-operatório mais saudável, estimulando mudanças de hábitos no dia-a-

dia de suas atividades rotineiras a fim de diminuir os índices de mortalidade no 

processo cirúrgico e pós-cirúrgico. 
 

E-mail: luisameirelles@ig.com.br 
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ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PÓS ALTA EM PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO CARDÍACA SUPERVISIONADO. IMPORTANTE OU NÃO? 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  

Leonardo Hernandes de Souza Oliveira 
 

A Reabilitação Cardíaca pode ser definida como uma soma de intervenções que 

asseguram a melhora das condições física, psicológicas e sociais dos pacientes com 

doenças cardiovasculares. Seus objetivos são atenuar os efeitos deletérios de um 

evento cardíaco, prevenir um subsequente re-infarto e re-hospitalização, reduzir 

custos com a saúde, melhorar a qualidade de vida desses pacientes e 

consequentemente reduzir taxas de morbi-mortalidade. Apesar de ser do 

conhecimento de todos da importância e os benefícios advindos da prática regular 

da atividade física, existem uma enormidade de razões para justificar o seu 

abandono. As desculpas mais frequentes relatadas na literatura são: a falta de 

tempo, pouca informação sobre o assunto, instalações inadequadas, caras ou longe 

de casa ou trabalho e o cansaço no final do dia. Entre os fatores negativos, os 

autores apontam a falta de contato com a equipe do programa de reabilitação. O 

conhecimento individualizado dos fatores envolvidos tanto com a manutenção ou o 

abandono da prática de exercícios é essencial para o planejamento de estratégias a 

serem aplicadas após a alta, visando à continuidade da sua prática. Diante disso, o 

presente estudo tem como objetivo identificar as principais dificuldades 

encontradas pelos pacientes quando os mesmos recebem alta. A amostra do estudo 

foi composta por seis pacientes que receberam alta recentemente, sendo 

contatados, pela equipe e convidados a responder um questionário e se posicionar 

diante dos seguintes questionamentos: 1) Deu ou não continuidade aos exercícios 

físicos?; 1a) Em caso de resposta positiva, aonde está sendo efetuado e qual a 

principal dificuldade encontrada; 1b) Em caso de resposta negativa, quais os 

principais motivos? Os resultados encontrados mostram que, 83,3% dos pacientes 

deram continuidade aos exercícios, sendo que 50% conseguiram algum lugar 

específico para a prática da atividade física. Vale destacar que dos pacientes que 

derem continuidade apenas 16,6% relatou dificuldade, no que diz respeito a 

localização, sendo que os demais não relataram nenhuma dificuldade. O único 

paciente que ficou inativo alegou falta de tempo para se exercitar. Como a principal 

dificuldade encontrada, 33,3% relataram a questão financeira, como motivo para 

estarem inativos. Os dados mostram que grande parte da amostra se preocupou 

em dar continuidade a atividade física, porém alguns ainda vem encontrando 

barreiras que dificultaram essa continuidade. 
 

E-mail: luisameirelles@ig.com.br 
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ANÁLISE DA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE NAS UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA DO HUPE 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUANA FERREIRA DE ALMEIDA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Adriana Pereira Trindade de Souza Gomes 

Mirian Carla de Souza Macedo 

Estagiário(s):  

Vanessa Daudt Fernandes 

Voluntário(s):  

Rayanne de Souza Pascoal 
 

Em conformidade com o Plano de Segurança Nacional do Paciente (Brasil, 2013) e 

diante da RDC nº 36 (Brasil, 2013), os pacientes internados em unidades 

hospitalares devem permanecer identificados, com pulseira de identificação, desde 

sua admissão até a alta hospitalar. Tal medida busca reduzir a ocorrência de 

eventos adversos relacionados à identificação do paciente nos diversos 

procedimentos realizados no ambiente hospitalar, tais como administração de 

medicamentos, cirurgia segura, transfusões sanguíneas, realização de exames, 

administração de dietas, entre outros. Frente à importância de tal medida e à 

obrigatoriedade por parte do Ministério da Saúde, o Núcleo de Segurança do 

Paciente do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), criado e instituído em 

2013, estabeleceu como primeira meta a ser alcançada para o cuidado seguro, a 

identificação correta do paciente. O presente projeto busca se inserir como uma 

ferramenta de acompanhamento da implantação dessa medida de segurança no 

HUPE. Para tanto, apresenta os seguintes objetivos: identificar problemas 

relacionados à adesão nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI); fornecer dados 

para o Núcleo de Segurança do Paciente, de modo a embasar a elaboração e 

atualização de planos de ações, incluindo orientações de profissionais, professores e 

acadêmicos da área da saúde; auxiliar na implantação de medidas seguras de 

identificação do paciente; fornecer dados que estimulem a discussão acadêmica 

multidisciplinar. Para tanto, será realizada coleta de dados através de um 

instrumento estruturado, aplicado na busca ativa nas UTI, a saber: CTI Geral, CTI 

Cardíaco, Unidade Cardio Intensiva, Unidade Intermediária Cirúrgica e UTI 

Neonatal. Após o tratamento dos dados, os mesmos serão posteriormente 

divulgados na instituição hospitalar em questão e em meios acadêmicos 

pertinentes. Espera-se, desse modo, fomentar a cultura de segurança no HUPE, 

sobretudo nas unidades de terapia intensiva, a partir da identificação correta do 

paciente e estimular a comunidade hospitalar quanto à adesão a essa meta. 
 

E-mail: luafalmeida@ig.com.br 
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CONSTRUÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA PARA O ESTOMIZADO DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GRACIETE SARAIVA MARQUES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Fernanda Rocha Rodrigues 

Priscila francisca de almeida 

Estagiário(s):  

Ellen Silva da Anunciacao 
 

Introdução: O grupo “À flor da pele, e com muito carinho”, é um grupo de apoio 

multidisciplinar ao paciente portador de estomia intestinal com atuação há cinco 

anos no Hospital Universitário. Os estomas intestinais alteram a fisiologia 

gastrintestinal, a autoestima e imagem corporal, causando mudanças na vida 

familiar, social, afetiva e até na vida sexual do estomizado as quais dificultam seu 

processo de reabilitação¹. Considerando essa reabilitação também ser facilitada 

pela equipe de saúde quando faz uso de outros meios de aprendizagem, como por 

exemplo, uma cartilha educativa. Dessa forma o estudo tem como objetivos: 

Divulgar a cartilha para os estomizados e aos profissionais de saúde; Oferecer 

aprendizado acessível aos estomizados e familiares ; Contribuir para o 

desenvolvimento de uma vida em sociedade com mais qualidade. Metodologia: 

Trata-se um relato de experiência dos autores da trajetória da elaboração da 

cartilha. O início se deu em março 2014, com reuniões entre coordenadores do 

projeto onde foi planejado inicialmente um término de seis meses, o que não 

ocorreu devido problemas de infraestrutura, e em julho de 2015 pode-se concluir 

as etapas. O material didático possui conteúdo teórico variado, aborda desde a 

conceituação e classificação dos tipos de estoma, localização, indicação dos tipos de 

bolsas coletoras e equipamentos para usar, abrange orientações que reforçam o 

autocuidado com a pele, estimula a uma alimentação saudável, e finaliza enfocando 

os direitos do portador de deficiência física. Resultados: Tem sido uma experiência 

enriquecedora, visto que é um trabalho multidisciplinar, onde cada profissional 

contribuiu de modo a enriquecer o conteúdo total. Encontra-se em fase de 

divulgação exclusiva nos encontros com o grupo de apoio, contudo pretende-se 

expandir para divulgação no período pré-operatório, onde pode facilitar o processo 

de aceitação da nova imagem. Conclusão: A cartilha está sendo um importante 

meio de material complementar para o ensino, aprendizagem dos estomizados e 

seus familiares, assim como aos profissionais e alunos da área da saúde. Reforça 

que a utilização da cartilha para o estomizado seja uma forma complementar do 

ensino-aprendizagem com a nova imagem corporal, uma vez que a leitura propícia 

enriquecer o vocabulário, obter conhecimento da condição de saúde, assim 

provocar e dinamizar o raciocínio em benefício da viva com qualidade. 
 

E-mail: gracietesmar@ibest.com.br 
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FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES NOS PACIENTES PARTICIPANTES 

DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DENISE TAVARES GIANNINI 

Estagiário(s):  

Elaine da Silva Bastos 
 

Introdução: Síndrome metabólica consiste em um conjunto de fatores de risco que 

levam ao surgimento das doenças cardiovasculares, tornando-se mais deletéria 

quando associada às cardiopatias, onde a estratégia para o tratamento baseia-se 

na mudança do estilo de vida, com perda ponderal moderada e aumento da 

atividade física, diminuindo-se assim, o alto e crescente número de mortalidade. 

Objetivo: avaliar o estado nutricional dos pacientes participantes do programa de 

reabilitação cardíaca e verificar sua associação com fatores de risco cardiovascular 

que compõe a SM dos pacientes participantes do Programa de RC de hospital 

universitário do Rio de Janeiro. Métodos: Trata-se de um estudo transversal 

conduzindo com os participantes do programa de RC. Foi realizado avaliação 

nutricional através do Índice de Massa Corporal e Circunferência de Cintura e o 

diagnostico da SM foi pelo critério da International Diabetes Federation, (2005). 

Resultados: Foram avaliados 53 indivíduos, 36 homens e 17 mulheres, com média 

de idade 61,3 ± 9,5 anos. A frequência de SM foi 83,0%. Entre os pacientes com 

diagnóstico de SM, as médias das medidas antropométricas e glicemia foram 

significativamente maiores do que aqueles sem diagnóstico. Pacientes classificados 

como sobrepeso e obesidade apresentavam maior quantidade de fatores de risco 

para SM. Os pacientes estudados apresentavam baixo consumo alimentar de fibras 

e micronutrientes, e alto consumo de colesterol e sódio. Conclusões: Verificou-se 

elevada frequência de SM nos pacientes submetidos ao programa de RC, alertando 

para a importância da implementação de ações terapêuticas a fim de modificar o 

estilo de vida para a reversão da SM, principalmente em pacientes já cardiopatas. 
 

E-mail: denisegiannini@uol.com.br 
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SEGURANÇA DO PACIENTE: EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA ATENDIMENTO 

DA META IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIANA GUIMARAES ASSAD 

Supervisor(es) Participante(s):  

Juliana Nogueira de Toledo Guerra 

Marco Antonio de Almeida Peixoto 

Estagiário(s):  

Priscilla Farias Chagas 

Voluntário(s):  

Daniele de Souza dos Santos 

Suellen Rosa Pereira França 
 

Para a OMS, segurança do paciente é redução ao mínimo aceitável do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde. O MS em 2013 instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, visando contribuir para a qualificação do 

cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional e 

publicou protocolos relacionados a metas internacionais de segurança ao paciente. 

O hospital do estudo criou o Protocolo Identificação do Paciente Internado, que 

consiste no procedimento pela qual se previne a ocorrência de erros por meio da 

utilização de uma pulseira com no mínimo dois dados de identificação. Nesse 

sentido, foi necessário a educação continuada da equipe para permitir a sua 

introdução nas enfermarias e melhorar a adesão.Objetivos:Analisar a adesão do 

protocolo identificação do paciente internado a partir das variáveis: uso da pulseira 

de identificação, membro instalado, orientação do paciente, registros no prontuário, 

legibilidade da pulseira, limitações para o uso da pulseira, 

fornecimento.Desenvolver atividades de educação continuada que propiciem a 

melhoria na adesão ao protocolo. Metodologia:Trata-se de um estudo quantitativo 

do tipo, cujos cenários foram 10 unidades de internação.A coleta de dados foi 

realizada a partir de check-list observacional que continha as variáveis do 

estudo.As atividades de educação continuada foram programadas usando-se as 

estratégias:aulas nas enfermarias nos diferentes plantões; uso de mídia na portaria 

de entrada do hospital; instalação de campanha em evento especifico da 

enfermagem; entrega de folder para os usuários; construção do fluxograma; visita 

nas enfermarias. Foram analisados 70 pacientes, estando 53 pacientes 

identificados. Os pacientes receberam a pulseira de identificação no momento da 

internação e não foi identificado limitação para o seu uso. Mesmo o uso da pulseira 

estando dentro de um Protocolo Operacional Padrão (POP) foi observado que 

algumas unidades não estão aderindo corretamente o POP estabelecido pela 

instituição. Não foram encontrados registros no prontuário sobre a instalação e 

manutenção das pulseiras. O hospital optou por ter 5 descritores na pulseira: 

numero de prontuário, nome completo, data de nascimento, cor e sexo; todas as 

unidades observadas estavam no padrão exceto a maternidade com 3 

descritores;75% das pulseiras apresentaram os dados legíveis. 
 

E-mail: lgassad@gmail.com 
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ACOLHIMENTO COMO ESTRATÉGIA DE HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO EM 

SAÚDE: UMA PROPOSTA DE ASSESSORIA AO SETOR DE ACOLHIMENTO DA 

POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO / UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSIMARY GONCALVES DE SOUZA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Aline Dias da Silva Fragoso 

Amanda da Silva Araújo 

Estagiário(s):  

Alexandra da Silva Gomes 

Lívia Mattos de Vasconcellos 

Voluntário(s):  

Brenda Gomes dos Santos 
 

Este projeto vem sendo implementado desde 2012 e tem como objetivo assessorar 

e contribuir para qualificar as ações desenvolvidas pelo Setor de Acolhimento da 

Policlínica Piquet Carneiro (PPC) / UERJ. O Acolhimento constitui um dispositivo da 

Política Nacional de Humanização (PNH/Ministério da Saúde,2004 ) e representa um 

instrumento reorganizador dos processos de trabalho para melhorar e consolidar o 

SUS. Ele prevê mudanças na forma e no resultado do atendimento do usuário do 

SUS, tendo como objetivo final a resolutividade da demanda apresentada pelo 

usuário.O Setor de Acolhimento da PPC foi criado em 2009 e possui uma equipe 

multiprofissional composta por médicos, assistentes sociais e estagiários de Serviço 

Social. O Acolhimento tem também por objetivo propiciar um atendimento mais 

humanizado, em consonância com a PNH, deslocando o eixo central da atenção 

para a escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde, 

desenvolvendo um atendimento centrado nas necessidades de saúde daqueles que 

buscam o serviço. Ao funcionar como porta de entrada da unidade e buscar garantir 

o acesso da população ao cuidado de saúde, são inúmeras as demandas atendidas 

pelo setor de acolhimento que vão desde orientações quanto à busca de 

atendimento na rede de saúde, orientações quanto ao fluxo institucional interno da 

PPC, encaminhamento para ambulatórios especializados, transcrição de exames e 

receitas médicas, avaliação e direcionamento de casos de maior vulnerabilidade de 

saúde e/ou social, intervenções intersetoriais, e outros.A execução das ações do 

projeto de assessoria vem contribuindo com o aprimoramento da assistência 

prestada pelo Setor de Acolhimento da PPC, através do investimento nos espaços 

de reflexão/sistematização sobre o processo de trabalho no setor em conjunto com 

os profissionais e estagiários, reconfigurando criticamente o cotidiano do cuidado à 

saúde ofertado. Desde sua criação, o Acolhimento tem como meta a superação da 

fragmentação, burocratização e impessoalização historicamente inscritas no modelo 

tradicional da saúde pública brasileira, buscando-se a inversão deste modelo ao 

estabelecer como diretrizes de ação a garantia do acesso, escuta, vínculo e 

resolutividade. Além do impacto no aprimoramento da assistência aos usuários, o 

projeto também vem colaborando com a efetivação da vocação docente assistencial 

da PPC, ao se colocar como uma ferramenta que articula dialeticamente assistência, 

ensino e produção de conhecimento. 
 

E-mail: rgdsouza@uol.com.br 

 

 



622 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



623 

  

 

ATUALIZAÇÃO DAS PLANTAS DE ARQUITETURA E ACOMPANHAMENTO NO 

CAMPUS FONSECA TELES DOS NOVOS ESPAÇOS E DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS. 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA GEORGINA MUNIZ WASHINGTON 

Estagiário(s):  

Aldair Targino de Mélo 
 

O Campus Fonseca Teles desde Dezembro de 2009 é destinado às atividades do 

CTC, tornando-se o Centro Tecnológico da UERJ. Inserido no Parque Tecnológico de 

São Cristóvão, foi estruturado por áreas temáticas tecnológicas. No período de 

maio/2013 até o presente momento, já realizamos do projeto: Produção de planilha 

para o levantamento de cada espaço; Levantamento do estado e utilização das 

estruturas atuais, por prédio e por andar: ANEXOS: 1º andar- Lab.de Ensaios de 

Materiais, Lab. Caracterização de Materiais e Mecânica; Lab. Eng. Civil; 2º andar - 

Laboratórios de Engenharia Civil; Lab. Eng. Mecânica composto por: Labs. De solda, 

dureza e usinagem; Grupo GásUERJ; Grupo de Veículos Elétricos da UERJ; Lab. De 

propulsão Veicular; Centro de Estudos e Pesquisas em Energias Renováveis; Grupo 

de Estudos em Concreto de Alto Desempenho; Grupo de Ensaios e Simulações 

Ambientais para Reservatórios. 3º andar –Lab. de Mecânica dos Solos; Projeto 

Minibaja UERJ-SAE Brasil, Incubadora Phoenix. PRÉDIO PRINCIPAL: 1º andar – 

Prefeitura do RJ e subestação; 2º andar – Portaria; Lab. De Eng.e Tecnologia de 

Petróleo e Petroquímica ( implantação), Programa de Pós de Eng. Mecânica; 3º 

andar – Auditório (em obras), CEAD - Estado; 4º andar – NEPAD; 5º andar, Lab. 

De Redes Industriais e Sistemas de Automação; Núcleos de Assessoramento e 

Controle de Obras Civis e de Estudos e Projetos; Barbosa Lima Sobrinho; 6º andar 

– Implantação de Labs. Hidráulica e Hidrologia, Lab. de Remediação; 7º andar – 

Proj. Olimpíada. Em 2015 digitalizamos as plantas existentes para que sejam 

utilizadas como bases para o levantamento físico a ser realizado. Iniciamos, 

também, levantamento físico de parte do edifício anexo. Cabe ressaltar que devido 

ao estado precário em que se encontram diversas áreas do edifício, o trabalho de 

levantamento possui elevado grau de complexidade, dificultando o bom andamento 

das atividades. 
 

E-mail: gmw@superig.com.br 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO RIO DE 

JANEIRO QUANTO A PRESENÇA DE ATIVIDADE ESTROGÊNICA E 

TOXICIDADE 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Saneamento Ambiental 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DANIELE MAIA BILA 

Estagiário(s):  

Gisele Gomes Moreira da Silva 

Luiza de Lima e Silva 
 

Uma série de compostos químicos tem sido classificada como desreguladores 

endócrinos, tais como pesticidas, produtos químicos empregados e produzidos por 

indústrias e estrogênios naturais e sintéticos. A presença destes compostos em 

matrizes ambientais tem gerado cada vez mais preocupação na comunidade 

científica, em virtude dos seus potenciais efeitos adversos à saúde de diversas 

espécies, uma vez que estas substâncias interferem na produção, liberação, 

metabolismo e eliminação de hormônios, podendo ainda simular a ação destes. 

Para a determinação da presença de desreguladores endócrinos podem ser 

utilizadas diferentes metodologias. Um dos principais ensaios in vitro utilizados para 

determinação da atividade estrogênica é o ensaio “YES” (“Yeast Estrogen Screen”), 

um método que utiliza a levedura Saccharomyces cerevisiae geneticamente 

modificada. Neste trabalho foi analisada a presença de atividade estrogênica, 

através do ensaio “YES”, em água bruta e potável provenientes do no Rio Guandu, 

principal rio de abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Além 

disso, foram realizados ensaios de ecotoxicidade, com organismos-teste de três 

níveis tróficos (Aliivibrio fischeri, Daphnia smilis e Danio rerio). Com base nos 

resultados das amostras coletadas, observou-se atividade estrogênica tanto na 

água bruta do Rio Guandu como na água potável. Os resultados foram expressos 

em equivalente estradiol, o qual foi encontrado na faixa de 0 a 3,94 ng/L, nenhuma 

das amostras coletadas apresentaram toxicidade aguda. Apesar das amostras do 

Rio Guandu não apresentarem toxicidade aguda, não pode ser descartada a 

toxicidade crônica das amostras. Além disso, mesmo que uma amostra não 

apresentando toxicidade pode ter a presença de desreguladores endócrinos, que 

são responsáveis por danos negativos ao meio ambiente, sendo necessária uma 

avaliação criteriosa dos limites de concentrações para o lançamento em corpos 

receptores. 
 

E-mail: danielebila@yahoo.com.br 
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ANÁLISE TÉRMICA DE MOTOR DIESEL 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Engenharia do Produto 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ CARLOS CORDEIRO JUNIOR 

Estagiário(s):  

Vanessa Fonseca dos Santos 
 

Através da parceria formada entre a Direção da FAT e a MAM Caminhões e Ônibus e 

com a participação de Alunos Bolsistas foi possível desenvolver atividades com a 

finalidade de compartilhar conhecimento e experiência, capacitar e complementar a 

formação dos alunos. O sucesso deste trabalho foi possível com a realização de 

ensaios experimentais utilizados para complementar o curso de Maquinas Térmicas 

e Fenômenos de Transporte. Com aulas praticas de montagem e desmontagem de 

motores ciclo Otto e Diesel e com a aquisição de dados para mapeamento térmico 

dos sistemas de arrefecimento, lubrificação, admissão e exaustão de gases do 

motor Diesel e o acompanhamento da manutenção destes motores, permitem a 

compreensão dos sistemas teórico visto em sala de aula durante a sua operação. 

Os alunos da disciplina de MTH junto com Bolsistas e voluntários do Laboratório de 

Mecânica são estimulados a desenvolver o conhecimento sobre vários tipos de 

motores de combustão interna e performance veicular, realizando o estudo e 

aplicação de transferência de calor e fenômenos de transporte além de desenvolver 

o conhecimento técnico sobre ferramentas e equipamentos utilizadas nas industrias 

do ramo. Este treinamento permite amadurecer o conhecimento dos alunos, serve 

para gerar um vasto material teórico a ser compartilhado com os demais, como 

exemplo as técnicas de definição, instalação e medição dos termopares, ganho 

conceitual em motores, técnicas de aquisição e análise de sinal e motivação técnica 

para continuidade do estudo e compartilhamento do conhecimento adquirido. 
 

E-mail: eng.luiz.cordeiro@gmail.com 
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ANÁLISE DE CURVAS M(V) DO FIRST-FLUSH DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E 

ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CAP-UERJ 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALFREDO AKIRA OHNUMA JUNIOR 

Estagiário(s):  

Maria Vitoria Grieco Gonzalez 
 

A qualidade das águas pluviais é de extrema importância na gestão da drenagem 

em áreas urbanas, uma vez que estas são capazes de carregar poluentes na 

descarga de vazões, sobretudo pela poluição difusa, nos volumes de escoamento 

superficial de inundações urbanas e em sistemas de captação e armazenamento de 

águas pluviais. Esse estudo tem como objetivo analisar as curvas M(V) de parte do 

volume de descarte inicial ou first-flush resultante do sistema de captação e 

armazenamento de águas pluviais instalado no CAp-UERJ para amostras coletadas 

num período de dois anos. As curvas M(V) mostram num sistema de eixos, 

representados pela massa total de poluentes acumulados (M) e o volume 

acumulado total escoado (V), como se distribui a concentração de poluentes numa 

dada área de captação. Aplicando esse conceito às águas resultantes do first-flush, 

que são águas provenientes da primeira lavagem de determinada área superficial 

de captação, é possível estabelecer uma análise crítica dos poluentes que são mais 

evidenciados numa amostra de água após um período de entre chuvas e os que 

apresentam menos relevância. Os parâmetros analisados são: condutividade, 

turbidez, TDS (total de sólidos dissolvidos) e OD (oxigênio dissolvido). As amostras 

das respectivas concentrações de massa (M) são obtidas por coletas periódicas com 

análises realizadas por sonda multiparâmetro capaz de medir com precisão as 

quantidades armazenadas. As coletas das amostras são sazonais realizadas após 

eventos de precipitação ou perídos sem chuvas. Após cada análise, o restante do 

volume armazenado no first-flush é esvaziado fim de garantir a integridade do 

volume de água coletada sem haver a mistura de volumes de águas provenientes 

de diferentes eventos de chuva. O volume escoado (V) é calculado com auxílio de 

dados fornecidos pelo Sistema Alerta Rio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

(estação Tijuca) que fornece a intensidade da chuva em intervalos de 15 minutos. 

Com o estudo em andamento, espera-se obter com base na concentração de 

poluentes a evidência de carga de lavagem inicial transportada pela precipitação. 
 

E-mail: akira@uerj.br 
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE LIPASES COMERCIAIS LÍQUIDAS NA 

SÍNTESE DE BIODIESEL EMPREGANDO ÓLEOS ÁCIDOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Processos Industriais de 

Engenharia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARTA ANTUNES PEREIRA LANGONE 

Estagiário(s):  

Igor Estolano Pinto Ferreira 
 

Biodiesel é um combustível renovável composto por uma mistura de ésteres 

monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa. O processo industrial de produção 

de biodiesel consiste na transesterificação de óleos vegetais com álcool (metanol ou 

etanol), na presença de catalisadores básicos. A catálise homogênea alcalina, 

entretanto, apresenta algumas desvantagens, dentre elas a utilização de óleos 

refinados com baixo teor de ácidos graxos livres, o que representa cerca de 60-80 

% do custo do processo. Por isso, a busca por rotas alternativas para a produção de 

biodiesel tem destacado a utilização de lipases, que são enzimas que catalisam 

reações de esterificação e de transesterificação. Desta forma, este trabalho visou 

estudar a produção de biodiesel a partir de matéria-prima ácida (óleo de soja 

ácido) empregando lipases comerciais líquidas (CALB e Palatase 20000L, da 

Novozymes Latin America Ltda.). Inicialmente foi determinada a atividade de 

esterificação dos dois biocatalisadores e os valores encontrados foram de 425 U/mL 

e 1160 U/mL para a CALB e Palatase, respectivamente. Foram, então, investigados 

os efeitos do tipo de enzima (CALB ou Palatase), da temperatura (30, 40 e 50ºC) e 

da concentração de enzima (5, 10, 20 e 30 % v/v) na reação de transesterificação 

do óleo de soja com etanol. O maior teor de biodiesel (42%) foi obtido nas reações 

a 30ºC com 20%v/v de Palatase. As reações de transesterificação do óleo de soja 

com diferentes índices de acidez (IA de 0,5; 9,6; 52,5 e 89) foram conduzidas com 

1000U de atividade de esterificação de CALB e de Palatase, a 30ºC. Rendimento de 

71% de biodiesel foi alcançado após 4h de reação, com óleo de IA 52,5, utilizando 

Palatase. Nessas condições, 90% do ácido graxo presente no óleo foi consumido. 

Para a lipase comercial CALB, o maior rendimento foi de 32% na reação de 

transesterificação do óleo de soja com IA de 89. Deste modo, os resultados obtidos 

sinalizaram que é possível utilizar esses biocatalisadores nas reações de 

transesterificação de óleos ácidos visando a produção de biodiesel, sendo que os 

maiores rendimentos foram obtidos com a lipase comercial Palatase 20000L. 
 

E-mail: langone@uerj.br 
  



628 

  

 
AVALIAÇÃO DE EXTRATO DE FOLHAS DE CAFÉ COMO INIBIDOR DE 

CORROSÃO PARA AÇO CARBONO EM MEIO ÁCIDO 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DALVA CRISTINA BAPTISTA DO LAGO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Lilian Ferreira de Senna 

Estagiário(s):  

Gustavo Klinsmann dos Santos Scholz 
 

Corrosão é um assunto a ser criteriosamente avaliado, pois é responsável por 

custos consideráveis em uma indústria. Aço carbono é um material metálico que 

apresenta excelente propriedade mecânica, sendo utilizado em larga escala 

industrial na confecção de tubulações, trocadores de calor, taques estacionários, 

dentre outros equipamentos. Entretanto, com o uso frequente desses materiais, 

tem-se o acúmulo de produtos de corrosão que causam perda de eficiência de 

diversos sistemas e, consequentemente, tem-se prejuízo direto ou indireto pela 

troca ou reparo de peças. É grande o interesse dos pesquisadores nos estudos de 

mitigação do processo corrosivo e de inibição da corrosão com o uso de extratos de 

produtos naturais, a fim de atender as normas adotadas pelas agências de controle 

ambiental. Recentemente, em visita a fazenda Camocim (ES), verificou-se que a 

cafeicultura gera um elevado volume de resíduos, tais como as folhas do cafeeiro, 

resultantes do processo de beneficiamento do grão. No intuito de aproveitar tais 

resíduos, e conhecendo as propriedades antioxidantes da cafeína, um dos 

constituintes das folhas de café, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 

extratos de folhas de café como inibidores de corrosão para aço carbono em meio 

ácido. A metodologia consistiu no preparo do extrato das folhas de café, em 

diferentes temperaturas e tempos, e na realização de ensaios de Espectroscopia de 

Impedância Eletroquímica (EIE) e de Polarização Potenciodinâmica (PP), 

empregando corpos de prova de aço carbono 1020 e solução de HCl 1 mol L-1, 

como meio corrosivo. Os resultados preliminares dos ensaios de EIE e PP 

mostraram que o extrato de folhas de café inibe o processo de corrosão do aço 

carbono em solução de HCl 1 mol L-1. 
 

E-mail: dalva@uerj.br 
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BANCADA DE TESTE PARA MEDIDOR DE VAZÃO NÃO INTRUSIVO POR 

EFEITO TERMAL 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Eletrônica Industrial, Sistemas 

e Controles Eletrônicos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JORGE LUIS MACHADO DO AMARAL 

Estagiário(s):  

Thiago Henrique de Marreiros Cordeiro Machado 

Voluntário(s):  

Renan Machado da Silva 
 

Medidores de vazão estão presentes nas mais diversas atividades seja na indústria 

de alimentos, petroquímica, na metrologia ou na medicina. Eles têm inúmeras 

aplicações e necessitam de técnicas de medição cada vez mais precisas para que 

possam auxiliar no controle de processos. Existem no mercado diversos tipos de 

medidores de tanto intrusivos quanto não intrusivos. Normalmente, o princípio 

termal é utilizado na forma intrusiva, sendo necessário um estudo para se adaptar 

essa técnica para o caso não intrusivo. Este trabalho consiste na construção de um 

protótipo de uma planta de processos e de um medidor de vazão, onde 

estudaremos a melhor forma de medir a vazão através de uma diferença de 

temperatura entre dois pontos de um tubo aquecido. Para que isso seja possível, 

nossa planta possui um circuito simples, onde a água é bombeada de um tanque 

através de uma tubulação que devolve a água para o tanque. Neste circuito ainda 

estão presentes uma resistência de aquecimento, dois sensores de temperatura do 

tipo LM35, um medidor de vazão intrusivo comercial para podermos comparar 

nossos resultados. O medidor se baseia na resposta dos sensores de temperatura, 

que terão seus dados coletados por uma plataforma de prototipagem eletrônica, 

chamada Arduino. Ele ainda controlará o fluxo da bomba, o aquecimento do tubo e 

o aquecimento da água do tanque através das interfaces PWM. Diferentes técnicas 

serão analisadas para obter uma faixa ótima de vazão e de temperatura do fluido 

para melhor desempenho do medidor e assim determinar as áreas de atuação mais 

promissoras deste medidor. 
 

E-mail: jamaral@uerj.br 
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CAMPUS DE RESENDE- ESPAÇOS-ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANNA KARINA BUAINAIN SARQUIS DUARTE 

Supervisor(es) Participante(s):  

Heloise Cunha Maia 

Luis Henrique d'avila Ramos 

Maria Georgina Muniz Washington 

Estagiário(s):  

Lucas Parente de Almeida Costa Ferreira 

Pedro Henrique Restum Gabriel Correia 

Voluntário(s):  

Alandmara Rosa Dionizio Leoncio 

Joyce Augusta da Silva 
 

A UERJ criou em junho de 1993 o Curso de Eng. de Produção da UERJ, resultado de 

uma parceria bem sucedida entre três setores: UERJ e a Prefeitura Municipal de 

Resende com interveniência da FIRJAN. O Campus Regional de Resende foi criado 

atendendo aos anseios da região sul fluminense e de acordo com a política de 

interiorização da UERJ. Seu primeiro curso foi estabelecido a partir da ampla 

participação da comunidade local, prefeituras, empresas e setores representativos 

da sociedade civil. Hoje a Faculdade de Tecnologia – FAT, conta com o curso de 

Eng. de Produção, Eng. Mecânica (inicio 2014) e Eng. Química (inicio 2015). Está 

localizado na Rod. Presidente Dutra km 298 (Pólo Industrial). Os projetos de 

arquitetura, estrutura e instalaçoes existentes datam do início da construção da 

Fábrica KodaK. Por se tratar de uma fábrica de filmes os espaços eram todos 

fechados. Para serem utilizados como salas de aulas, biblioteca, lab. e 

departamentos, muitas obras foram realizadas para criação de ventilação e 

iluminação natural. Do original até hoje, muito foi modificado e com este projeto 

estamos atualizando as plantas de arquitetura. Projetos em andamento no Campus: 

Prédio de Lab. de Materiais; a reformulação da Eng. de Produção, a implantação 

dos cursos de Eng. Química e Mecânica implicam na construção de novas salas no 

prédio 24, Laboratórios e Reforma das instalações existentes; ampliação da 

Biblioteca, Laboratório de Física e Laboratórios para os novos cursos. O CTC se 

propõe a continuar , com o projeto de atualização das Plantas de Arquitetura do 

Campus de Resende, indicando a localização e uso dos espaços, bem como 

acompanhar as novas utilizações dos prédios mantendo as plantas sempre 

atualizadas. As plantas existentes eram antigas, da época da construção da Fábrica, 

no inicio deste projeto algumas plantas foram atualizadas, com a efetivação da 

arquiteta Heloise Maia a FAT no final de 2014 o projeto recebeu um olhar mais 

detalhado nos desenhos, fazendo com que algumas plantas atualizadas fossem 

refeitas. Isso foi muito importante para a melhoria dos projetos/desenhos de 

arquitetura. As atualizações se fazem necessárias sempre, visto que estamos ainda 

em fase de crescimento como instituição e espaço físico, assim é importante o 

acompanhamento dos novos projetos para ampliação do campus. É importante 

para uma instituição manter os dados atualizados sobre sua infraestrutura, de 

modo que esse levantamento é de grande utilidade para a realização de projetos. 
 

E-mail: karinasarquis@gmail.com 
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CATALISADORES A BASE DE VANÁDIO E MOLIBDÊNIO APLICADOS NA 

VALORIZAÇÃO DO GLICEROL 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Processos Industriais de 

Engenharia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUZ AMPARO PALACIO SANTOS 

Estagiário(s):  

Bruna Barros Pozes da Silva 

Isadora Pereira Paulo da Silva 
 

A valorização do glicerol consiste no aproveitamento deste para a formação da 

acroleína, um intermediário na produção de ácido acrílico, um produto de maior 

valor agregado. A síntese de catalisadores a base de metais de transição como 

molibdênio e vanádio que proporcionem a essa reação um melhor rendimento é de 

especial interesse, estes metais são conhecidos por serem cataliticamente ativos e 

de fácil adaptação a diversos ambientes de coordenação. O objetivo desse trabalho 

é sintetizar e caracterizar catalisadores contendo molibdênio e vanádio com 

estrutura fy e fz. Nas sínteses serão observados os efeitos da variação do teor de 

vanádio e da adição do dopante tungstênio na estrutura dos materiais. Incialmente, 

foram realizadas sínteses, dentre as quais duas representavam as fases fy e fz 

puras, contendo respectivamente ZnMo e ZnV, nas demais houve variação da 

proporção V/(V+Mo). Amostras foram selecionadas para serem dopadas com W 

com teor igual a 0,05 (W/(Mo+V+W)). Nessa etapa da pesquisa, o foco são os 

matériais de proporção V/(V+Mo) sendo 0,19 e 0,25. A análise de DRX do material 

com 0,19 de teor de vanádio mostra que não ocorreram modificações na estrutura 

cristalina do precursor com a adição do dopante e que a fase fy pura se manteve 

para ambas as amostras. Na proporção 0,25, observam-se estruturas muito 

similares comparando o material com e sem tungstênio. Entretanto, apesar da fase 

fy coincidir com os picos de maior intensidade em ambas, a fase fz também é 

obtida para a amostra ZnMoV25W, ainda que com picos de menor intensidade. 

Logo, a amostra apresenta uma mistura de fases.Pela FRX observou-se a efetiva 

incorporação de tungstênio na estrutura das amostras ZnMoV19W e ZnMoV25W. O 

TGA perdas de massa entre 200 e 400°C são referentes ao desprendimento 

simultâneo de água e amônia. A perda de massa se estabiliza a aproximadamente 

em 500°C, temperatura que foi então definida como ideal para a calcinação. 

Sabendo que não ocorreram mudanças estruturais significativas com base nas 

análises de DRX e FTIR, a mesma temperatura de calcinação foi adotada para os 

materiais dopados com tungstênio. Pelos valores de área BET obtidos para os 

catalisadores dopados e não dopados, observa-se que a área específica é 

ligeiramente maior para as amostras com menos vanádio, nos outros casos é 

praticamente constante. 
 

E-mail: luzamparopalacio@gmail.com 
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ESTUDO DA COMPRESSIBILIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Saneamento Básico 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA GHISLANE HENRIQUES PEREIRA VAN ELK 

Estagiário(s):  

Yago Molina Furtado 
 

O maior desafio da gestão de resíduos sólidos urbanos atualmente é a disposição 

final, pois aproximadamente 50,8% dos municípios brasileiros vazam seus resíduos 

em lixões (PNSB 2008), locais inadequados, clandestinos, sem recobrimento e 

controle de resíduos, impermeabilização, drenagem de lixiviados e gases. Estes 

vazadouros a céu aberto contaminam o solo, água e o ar pelas emissões de gases 

de efeito estufa. A nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela 

Lei Federal 12.305/2010 prevê o fim da disposição inadequada em lixões e aterros 

controlados até 2014. Hoje em dia há uma grande dificuldade de encontrar áreas 

para aterros sanitários, principalmente nos grandes centros urbanos e em 

municípios com áreas de proteção ambiental. Dentro dessa perspectiva os aterros 

são cada vez mais altos, podendo atingir até 100 metros de altura, evidenciando a 

necessidade de investigar a compressibilidade tanto da massa de resíduos, como da 

fundação, com vistas a preservar a estabilidade dos taludes e garantir a segurança 

do empreendimento. Existe também a preocupação de aproveitar a área após o 

encerramento das atividades de recebimento de lixo. Não se pode impedir o 

desenvolvimento de uma determinada área porque antes foi ocupada por um aterro 

sanitário ou lixão. O comportamento compressivo dos resíduos é um assunto que 

intervém múltiplos fatores que estão relacionados entre si e que o grau de 

conhecimento ainda é muito incipiente. Por isto, é importante o desenvolvimento de 

linhas de pesquisa sobre este tema já que à medida que a produção de resíduos e a 

população aumentam se faz necessário conhecer o comportamento destes 

materiais para poder garantir a estabilidade interna do aterro sanitário, cujas 

rupturas podem ter graves consequências em seu entorno e avaliar a reutilização 

de áreas de aterros cujas atividades de recepção de resíduos foram concluídas, 

para uso recreativo ou para a construção de outras estruturas com maiores 

requerimentos de estabilidade e deformabilidade. O objetivo deste projeto é 

investigar o comportamento compressivo dos resíduos sólidos urbanos a longo 

prazo, através de um programa de monitoramento in situ dos recalques no aterro 

sanitário de Seropédica. 
 

E-mail: GHISLANE@CENTROIN.COM.BR 
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ESTUDO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS DA FACULDADE DE 

TECNOLOGIA E CAMPUS REGIONAL DE RESENDE 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Gerência de Produção 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JACQUES FERNANDES DIAS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar 

Estagiário(s):  

CAMILA CREMONEZ DA SILVA 
 

A Faculdade de Tecnologia (FAT) e o Campus Regional de Resende (CRR) 

encontram-se num momento ímpar envolvendo a implantação de novos cursos de 

graduação (Engenharia Mecânica e Engenharia Química), a reforma curricular do 

curso de Engenharia de Produção e novos cursos de pós-graduação. Associado a 

isso, o crescimento do corpo docente e discente aumentam tremendamente as 

demandas de infraestrutura do campus e administrativas. Assim, este projeto se 

propõe a olhar para a FAT e CRR como uma grande operação com diversos 

produtos e processos que necessitam de organização, planejamento e otimização. 

O trabalho de levantamento de dados da execução orçamentária do CRR foi 

complementado de forma a evidenciar áreas em que há maior demanda por obras, 

serviços e aquisição de material permanente e de consumo. A partir desta análise, 

é possível identificar melhorias nas rotinas administrativas e criar soluções para que 

estas sejam melhoradas gradativamente dando eficiência e qualidade aos serviços 

prestados. Foram observados que serviços de conserto poderiam ser minimizados 

com a implantação de manutenções preventivas, como por exemplo, verificação de 

circuitos elétricos, aparelhos como lâmpadas, ventiladores e ar condicionados, caixa 

d'água, elementos da rede hidráulica, dedetização, entre outros. A partir desta lista 

de tarefas, um cronograma foi proposto. A principal vantagem deste procedimento 

é, além da minimização de eventos não previstos de manutenção, a diminuição do 

impacto gerado em atividades fim (ensino, pesquisa e extensão) da unidade 

acadêmica. Assim, a maioria dos serviços é executada durante recessos 

acadêmicos. A organização dos trabalhos desenvolvidos pelos colaboradores locais, 

terceirizados e ou contratados também é outro claro benefício. O campus tem 

obviamente uma grande demanda de serviço e compra de material e, dessa forma, 

foram avaliados os modelos de requisições feitos anteriormente no âmbito deste 

projeto. A organização das requisições facilitaria o controle dos pedidos e, 

fatalmente, diminuiriam o tempo de atendimento às solicitações. As dificuldades de 

realização deste tipo de controle foram evidenciadas. Embora algumas dessas 

sejam dificuldades enfrentadas por toda a instituição (UERJ), principalmente as que 

se referem a recursos financeiros e humanos, este projeto tem apresentado 

importantes perspectivas de melhorias locais e facilita a análise com índices que 

permitem comparações de desempenho. 
 

E-mail: jacquesdias@uerj.br 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM VIBRAÇÕES MECÂNICAS 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Mecânica dos Sólidos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LEONARDO TAVARES STUTZ 

Estagiário(s):  

Pedro Gabriel Pinheiro Coelho 
 

A análise e predição do comportamento dinâmico dos sistemas — em especial do 

movimento vibratório — podem oferecer contribuições significativas para um 

aumento de sua confiabilidade e vida útil; e para a melhoria da segurança e do 

conforto humano. Dentre as inúmeras aplicações tecnológicas baseadas na análise 

e predição do movimento vibratório, destacam-se as técnicas não destrutivas de 

inspeção estrutural, o controle e o isolamento de vibrações. O presente projeto de 

Estágio Interno Complementar tem como finalidade, fornecer, aos alunos do curso 

de Engenharia Mecânica do Instituto Politécnico (IPRJ), um material didático 

complementar, específico em Vibrações Mecânicas, que contemple tanto conceitos 

básicos quanto questões relacionadas à prática experimental. No curso de 

Engenharia Mecânica do IPRJ, às seguintes disciplinas estão diretamente 

relacionadas à área de Dinâmica, Acústica e Vibrações (DAV): Estática, Dinâmica I, 

Dinâmica II, Vibrações I, Vibrações II e Acústica Aplicada. Ademais, atividades 

experimentais, relacionadas à área de DAV, são realizadas no Laboratório de 

Instrumentação em Dinâmica, Acústica e Vibrações (LIDAV) e no Laboratório de 

Ensaios Mecânicos e Metrologia (LEMec). O material didático em questão envolve: 

Uma apostila com as notas de aula do professor orientador do Estágio Interno 

Complementar, responsável pelas disciplinas Vibrações I e Vibrações II; uma 

apostila sobre dinâmica de rotores; e confecção de desenhos variados relacionados 

a Vibrações Mecânicas, utilizados no material escrito (apostila) e nas aulas das 

referidas disciplinas. 
 

E-mail: ltstutz@iprj.uerj.br 
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HOMOLOGACAO E ACREDITAÇÃO DO LABORATORIO DE MATERIAIS E 

PROCESSOS DA FAT-UERJ 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Processos de Fabricação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDINEI DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

FILLIP CORTAT ALVES 

Voluntário(s):  

JOYCE DE PAULA CIPRIANO 

LILIAN LOPES DE CASTILHO 

MARCUS DE SOUZA SANTOS 
 

Os objetivos deste trabalho são a Homologação e acreditação do Laboratório de 

materiais e processos (LMP) junto à Cgcre/INMETRO – Coordenação Geral de 

Acreditação/Instituto Nacional de Metrologia, Obtenção de certificação NBR ISO 

9001 e ISO/IEC 17025, e estruturação de política de qualidade na realização de 

ensaios, emissão de laudos, e criação de processos de fabricação em níveis de 

pesquisa preliminar, ou produção em diferentes escalas. O projeto visa ainda à 

complementação de estrutura laboratorial existente para processamento de 

materiais metálicos, poliméricos e cerâmicos, capacitando o mesmo, a realização de 

estudos referentes ao desenvolvimento de novos materiais, preparação 

metalográfica, tratamentos térmicos e propriedades mecânicas de diferentes 

materiais.A acreditação e a homologação aplicam-se às calibrações e aos ensaios 

realizados por laboratórios que almejam prestar serviços a empresas que possuem 

certificação de controle de qualidade, instituições de pesquisa ou mesmo órgãos 

regulamentadores de esferas municipal, estadual ou federal. O Laboratorio de 

Materiais e Processos, LMP, e[é uma UDT (Unidade de Desenvolvimento 

Tecnológico). Este laboratorio tem por objetivo principal criar um núcleo de 

desenvolvimento à prestação de serviços para suporte ao cinturão de empresas do 

setor automobilístico da região Sul Fluminense, composta de montadoras de 

automóveis, caminhões, guindastes e tratores, alem de seus fornecedores de 

insumos e autopeças. O processo de homologação da LMP deverá seguir os passos 

exigidos pelos órgãos fiscalizadores, de forma a disseminar as boas práticas 

metrológicas. Com base no perfil das empresas que deverão realizar ensaios e 

obter laudos com a LMP, os procedimentos e ensaios deverão seguir rigorosamente 

as normas ISO9000, e ASTM e ABNT. Os programas têm objetivos bem definidos e 

sinérgicos e visam aumentar a oferta de serviços de qualidade, dando mais 

confiabilidade e competitividade aos serviços colocados no mercado pelo LMP. 
 

E-mail: claudinei@pesquisador.cnpq.br 
  



636 

  

 
INTRODUÇÃO A ANÁLISE HIDRÁULICA, ATRAVÉS DO ESTUDO DO 

COMPRIMENTO CARACTERÍSTICO EM TUBULAÇÕES 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Engenharia do Produto 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ CARLOS CORDEIRO JUNIOR 

Estagiário(s):  

Adimar da Costa Nunes Neto 

Voluntário(s):  

Davison mynssen siqueira 

Raniery Mendes Antônio 
 

Objetivo do trabalho está em estimular a percepção do aluno no dimensionamento 

hidráulico. Para atender a este objetivo foram construídos dois circuitos hidráulicos, 

sendo um em tubo de PVC e outro em tubo de ferro galvanizado, ambos em 3/4" 

de dimensão interna de tubo. A maior parte dos materiais utilizados são 

provenientes de material reciclado. Um detalhe importante, é que todo o conteúdo 

teórico é parte corrente da atual disciplina de Instalações Mecânicas e Industriais, e 

a contribuição destes circuitos enriquecem muito o conteúdo experimental do curso, 

visto que os alunos são estimulados a desenvolver análise experimental na solução 

do problema prático proposto. Os circuitos são pressurizados através de uma 

bomba centrífuga de água, e ambos os circuitos são analisados através das 

medições registradas nos manômetros de pressões, nos tipos de conexões, nos 

comprimentos característicos, na altura manométrica total, nos diversos acessórios 

que compõem os circuitos, e nas devidas análise de rugosidades das paredes 

destes tubos e perda da carga que isto representa. Como os dois circuitos são 

semelhantes esteticamente, a diferença dos materiais utilizados deixa visível que 

para cada material temos resultados diferentes, devido à rugosidade do material. 

Mostrando assim aos alunos qual a melhor forma de montar e escolher os 

acessórios para os determinados tipos de situações. Outro dado importante é que a 

vazão de água na tubulação pode variar de um experimento para outro. Este 

experimento foi utilizado no primeiro semestre de 2015 com os alunos de 

graduação, e o retorno por parte dos alunos foi 100 % aprovado, em depoimento 

os alunos sentiram motivação pelo fato de concretizar um conceito teórico visto em 

sala de aula, através de uma realização prática, como esta desenvolvida no Lab. 

Motores, Pneumática & Hidráulica - na FAT. 
 

E-mail: eng.luiz.cordeiro@gmail.com 
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LEVANTAMENTO, REDESENHO E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES DO CTC NO CAMPUS 

MARACANÃ. 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA GEORGINA MUNIZ WASHINGTON 

Supervisor(es) Participante(s):  

Cristina Sampaio 

Estagiário(s):  

Carolina Trindade Rufino dos Santos 
 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem seu início em dezembro de 1950, 

com a fundação da Universidade do Distrito Federal (UDF), mudou para 

Universidade do Rio de Janeiro (URJ) e em 1961 a URJ passou a se chamar 

Universidade do Estado da Guanabara (UEG), após a transferência do Distrito 

Federal para Brasília. Passou em 1975 a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

UERJ. A Universidade em termos de ocupação de espaços foi crescendo e sendo 

ocupada gradativamente. Os espaços arquitetônicos da Universidade foram 

modificados ao longo do tempo e não atualizados. Muitos foram os espaços 

reorganizados, salas foram divididas, foram criados auditórios e laboratórios foram 

construídos, graça a intervenção dos professores junto aos órgãos de fomento. 

Temos hoje, prédios novos, novos laboratórios e salas, porém não temos, como 

universidade, o conhecimento real da atual distribuição desses espaços bem como 

da função dos mesmos. Tal conhecimento torna-se importante para o planejamento 

das unidades.O Centro de Tecnologia e Ciências – CTC se propõe a continuar o 

projeto de atualização das plantas de arquitetura dos locais referentes às unidades 

do CTC no Campus Maracanã, indicando a localização e uso dos espaços, buscando 

conhecer a distribuição e destinação dos espaços das Unidades do CTC situadas no 

Campus Maracanã, bem como mapear os laboratórios e classificá-los no que tange 

a sua utilização, objetivo, equipamentos, produtividade, equipe.RESULTADOS 

OBTIDOS - Até o presente momento já foram levantadas todas as plantas 

existentes das unidades do CTC no Campus Maracanã junto à Prefeitura dos 

Campus, tanto do Prédio Haroldo Lisboa como do Pavilhão João Lyra Filho.Foram 

digitalizadas as plantas por blocos de cada andar e elaborada a planilha de 

acompanhamento. Foi realizado levantamento físico, digitalização das áreas 

levantadas e preenchimento de planilhas de acompanhamento do quinto e do sexto 

andares, estando em curso o levantamento do terceiro andar. 
 

E-mail: gmw@superig.com.br 
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MODELAGEM E EXPERIMENTAÇÃO EM DINÂMICA, ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Mecânica dos Sólidos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROBERTO AIZIK TENENBAUM 

Estagiário(s):  

Clarice Lima Marques 

Lucas Rosa dos Santos 

Voluntário(s):  

Thayná Chagas dos Santos 
 

O Projeto engloba um conjunto de linhas de pesquisa a serem desenvolvidas no 

Laboratório de Instrumentação em Dinâmica, Acústica e Vibrações – LIDAV, do 

Instituto Politécnico, campus da UERJ de Nova Friburgo, cujo título é “Modelagem e 

Experimentação em Dinâmica, Acústica e Vibrações”. Os temas das linhas de 

pesquisa são: 1. Vibroacústica e reconstrução de fontes sonoras; 2. Realidade 

virtual acústica e modelagem de respostas impulsivas associadas à cabeça 

humana; 3. Simulação numérica de acústica de salas; 4. Aurilização e 

inteligibilidade da palavra em salas; 5. Identificação de dano estrutural por meio de 

propagação de ondas acústicas; e 6. Identificação de danos a partir de ensaios de 

vibração. O plano de atividades engloba o desenvolvimento de trabalhos de 

pesquisa de alunos associados ao LIDAV, e que trabalham basicamente em duas 

frentes. Os alunos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em 

Modelagem Computacional desenvolvem modelagem de sistemas dinâmicos, 

vibratórios e acústicos. Já os alunos de graduação em Engenharia Mecânica 

trabalham com a montagem e a condução de experimentos. Essa última atividade, 

devido à amplitude das linhas de pesquisa desenvolvidas no LIDAV, demanda, 

efetivamente, pelo menos mais um bolsista de EIC, no âmbito do atual projeto. 

Uma opção que sempre é dada a todo bolsista que venha a trabalhar no LIDAV é a 

escolha, dentro dos temas de pesquisa que o Projeto engloba, é a escolha daquele 

onde o bolsista melhor ajuste seus gostos e capacidades. Desse modo, o presente 

bolsista resolveu trabalhar com as linhas 2 e 4 – que têm uma interseção 

significativa. O plano de atividades proposto, portanto ao bolsista, além de 

familiarizar-se com os equipamentos e o software de processamento de sinais 

acústicos foi: 1. Realizar ensaios em sala do próprio IPRJ para o levantamento das 

respostas impulsivas das mesmas; 2. Realizar testes de inteligibilidade nas salas 

com voluntários universitários; 3. Realizar testes de inteiligibilidade virtuais com 

fones de ouvido; 4. Comparar os índices de articulação obtidos nos dois ensaios; 5. 

Realizar levantamento de respostas impulsivas no teatro do Colégio Anchieta, uma 

sala com excesso de reverberação. 
 

E-mail: ratenenbaum@gmail.com 
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MODELAGEM COMPUTACIONAL E AUTOMAÇÃO UTILIZANDO 

MICROCONTROLADOR ARDUINO EM UM MODELO AUTOMÁTICO DE 

PLUVIÔMETRO, CONCEBIDO PARA ALERTA E FORNECIMENTO DE DADOS EM 

COMUNIDADES DE RISCO NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Projetos de Máquinas 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAMIANO DA SILVA MILITAO 

Estagiário(s):  

Joao Rafael de Paula 

Pedro Fonseca de Paula 

Voluntário(s):  

Rodrigo Cardinot Bento de Mello 
 

Neste projeto utilizamos um microprocessador, cérebro para uma estação 

pluviométrica, em plataforma Arduíno de linguagem C++, acoplado a um sistema 

com grande variedade de módulos, sensores e funções para monitoramento das 

variáveis climáticas em um pluviômetro de báscula específico para o projeto, com 

baixo custo, micro controlado, programado para emissão de alarme residencial, 

captura e possibilidade de envio de dados pluviométricos e climáticos via rede de 

telefonia gsm e/ou via internet para órgãos governamentais e não governamentais, 

adequado para funcionamento em comunidades isoladas e de difícil acesso da 

região serrana do estado do Rio de Janeiro, capaz de atuar independente de rede 

elétrica e objetivando fornecer informações e dados capazes de favorecer em curto, 

médio e longo prazo, o desenvolvimento de projetos ambientais e minerais voltados 

para garantia da integridadefísica e patrimonial da população destas áreas, 

principalmente em decorrência de acidentes provocados por altos índices 

pluviométricos. Daremos manutenção na sua construção e faremos sua 

implementação para as localidades e comunidades a que se destina. O projeto tem 

possibilidade de ser extensível à outras regiões do país e serão avaliadas possíveis 

adaptações para casos de interesse. Assim apresentaremos um 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. 
 

E-mail: dmilitao@iprj.uerj.br 
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REDUÇÃO DO ÓXIDO DE GRAFITE OBTIDO PELO MÉTODO DE HUMMERS 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DEBORAH VARGAS CESAR 

Estagiário(s):  

Caio Paiva Pousa Soares 
 

O grafeno é um dos materiais mais estudados recentemente, cujas propriedades 

mecânicas e eletrônicas tem atraído interesse nas áreas tecnológica e de estudo 

fundamental. As propriedades físicas são semelhantes aos nanotubos de carbono, 

porém possui uma superfície especifica maior (~2620m2/g- teórico). De modo 

geral, os processos de preparação se baseiam na produção do óxido de grafite (GO) 

e sua posterior redução e formação do grafeno. Diversos métodos são utilizados na 

redução do GO, dentre eles a redução térmica, onde temperaturas elevadas são 

empregadas e, a redução química utilizando redutores menos agressivos, como por 

exemplo, a glucose. Ambos produzem folhas estáveis de grafeno. O presente 

trabalho apresenta a caracterização do GO obtido pelo método de Hummers, que 

posteriormente foi reduzido a partir do processo térmico e do processo químico 

utilizando a glucose, agente redutor menos tóxico do que a hidrazina, amplamente 

utilizada. Os resultados de difração de raios-X mostraram que as amostras 

preparadas apresentaram picos característicos do GO. As análises de 

espectroscopia de absorção no infravermelho confirmaram o processo de oxidação 

do grafite pela presença dos grupos funcionais oxigenados O-H (hidroxila), C=O 

(carbonila), C-O-C (epóxi) e –COOH (carboxilas). O grau de oxidação foi estimado 

através da relação entre as áreas das bandas correspondentes aos grupos 

oxigenados e aromáticos no espectro do infravermelho. Os resultados de 

microscopia eletrônica de varredura demonstraram a formação das folhas de 

características de grafeno. 
 

E-mail: dvargas@uerj.br 
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REMOÇÃO DE BIOFILMES DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM 

SUPERFÍCIES DE AÇO INOX 304L EMPREGANDO AGENTES QUÍMICOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Processos Industriais de 

Engenharia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA MONTEIRO MACHADO GONCALVES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Suleima Evelyn Bitati Pereira 

Estagiário(s):  

Bruna Marinho de Sousa 
 

Os micro-organismos presentes em ambientes aquosos podem estar em suspensão 

ou aderidos a uma superfície, sendo capazes de formar biofilmes. Estes são 

formados por comunidades de células sésseis aderidas a uma superfície e entre si, 

embebidas por uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares (SPE). Estas 

substâncias são excretadas pelos próprios micro-organismos com a finalidade de 

aumentar sua sobrevivência em um determinado meio. O crescimento e a adesão 

indesejada de biofilmes afetam uma grande diversidade de habitats microbianos, 

tais como instrumentos médicos, trocadores de calor, sistemas de distribuição de 

água potável, etc. Em uma indústria de água mineral, por exemplo, as bactérias 

podem formar biofilmes em toda a superfície que está em contato com a água, o 

que pode ser a origem da deterioração da qualidade organoléptica e microbiológica 

da água. Este trabalho teve como objetivo avaliar a remoção de biofilmes de 

Pseudomonas aeruginosa de superfícies de aço inox 304L, utilizado na indústria de 

água mineral, empregando uma mistura composta por diferentes concentrações de 

soluções aquosas de NaOH e Cloro ativo. Cupons metálicos com formato retangular 

tiveram sua superfície lixada e foram imersos em frascos de 100 mL, denominados 

reatores, cada um contendo: solução nutriente, água mineral e P. aeruginosa. Após 

o tempo de incubação de 48h foram submetidos ao tratamento químico com uma 

mistura de NaOH e Cloro ativo, com variação do tempo de contato e concentração 

dos agentes químicos. Foram realizadas análises de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE), antes e depois a formação do biofilme e após o tratamento 

químico. Já a quantificação das bactérias sésseis foi realizada após a formação de 

biofilme e após o tratamento químico. Os resultados obtidos mostraram que houve 

redução no número de células viáveis do biofilme de P. aeruginosa, após a 

aplicação do tratamento químico, em todas as condições estudadas. A análise 

estatística dos resultados mostrou que as variáveis estudadas, tempo de contato e 

concentração de cloro ativo, atuaram de forma positiva sobre o percentual de 

remoção das células do biofilme de P. aeruginosa. Enquanto o aumento na 

concentração de NaOH não favorece. Os resultados de EIE sugerem que a interação 

entre os parâmetros e os componentes da mistura estudada influenciou também no 

comportamento eletroquímico da superfície. 
 

E-mail: marciamg@uerj.br 
  



642 

  

 
SIMULAÇÃO DE ACIONAMENTO DE MOTOR CC DE ÍMÃ PERMANENTE 

BASEADO EM DADOS COMERCIAIS 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Eletrônica Industrial, Sistemas 

e Controles Eletrônicos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA DIAS BELLAR 

Estagiário(s):  

Augusto Cesar Ribeiro Quintino 
 

Há cerca de duas décadas que a pesquisa, inovação e comercialização de motores 

de ímã permanente, bem como de seus sistemas de acionamento e controle, tem 

se intensificado para as mais diversas aplicações, e em níveis bem diferenciados de 

potência, que vão desde os micromotores até aos propulsores para veículos de 

modo geral, principalmente para os do tipo elétrico e híbrido-elétrico. A evolução 

tecnológica das chaves semicondutoras de potência (diodo, IGBT e MOSFET) e dos 

dispositivos eletrônicos programáveis muito tem contribuído para os avanços dos 

sistemas de acionamento baseados em motores de ímã permanente. No entanto a 

principal motivação para os investimentos nesse tema tem sido pelas vantagens 

que esses motores oferecem quanto a melhoria da eficiência energética e a 

possibilidade de aumento da densidade de potência do sistema, quando 

comparados com as máquinas convencionais de corrente contínua (CC) ou corrente 

alternada (CA). Um sistema de acionamento eletrônico de motor elétrico é 

normalmente composto por conversores de eletrônica de potência (ou conversores 

chaveados), sensores e circuitos digitais e/ou analógicos para controle, que podem 

envolver a aplicação de dispositivos microcontrolados. A primeira etapa de 

desenvolvimento de tal projeto normalmente envolve a utilização de programas de 

simulação para a modelagem e a simulação digital do sistema de acionamento, com 

vistas a especificação de componentes e análise do seu desempenho. Neste 

trabalho são apresentados os resultados de simulação e testes preliminares de um 

sistema de acionamento de motor CC de ímã permanente com programas de 

simulação de circuitos e sistemas elétricos de uso comercial/profissional. Um 

primeiro desafio está na modelagem do motor a partir de dados de fabricante, os 

quais em geral não são completamente fornecidos conforme a demanda dos 

softwares utilizados. A metodologia consistiu na pesquisa bibliográfica, aprendizado 

sobre programas de simulação digital, realização de simulações, comparação de 

resultados com valores teóricos e realização de testes experimentais. 
 

E-mail: mariadbellar@gmail.com 
  



643 

  

 
SÍNTESE DE CARBONATOS DE GLICEROL VIA TRANSESTERIFICAÇÃO 

CATALISADA POR ÓXIDOS DE ZN/AL 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CRISTIANE ASSUMPCAO HENRIQUES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Claudia de Oliveira Veloso 

Estagiário(s):  

Felipe Bittencourt Leal 
 

O crescente aumento na produção de biodiesel, não só no Brasil, mas a nível 

mundial, têm levado a um aumento na disponibilidade de glicerol no mercado 

criando problemas com relação ao uso do excesso de glicerol produzido. Outro fator 

importante é a queda observada no preço do glicerol a partir de sua maior 

disponibilidade. Assim, processos voltados para a obtenção de produtos químicos 

com valor comercial a partir do glicerol têm recebido crescente interesse. Um 

desses processos é aquele voltado para a obtenção dos carbonatos de glicerol, que 

podem ser produzidos a partir da transesterificação entre o glicerol e carbonatos 

alquílicos (como o dimetil carbonato e o dietilcarbonato). Os carbonatos de glicerol 

podes ser empregados na produção de policarbonato e poliuretano, componentes 

de revestimento e detergentes, além de seu potencial emprego na composição de 

membranas de separação gasosa. O presente trabalho teve por objetivo o estudo 

da produção de carbonatos de glicerol a partir da transesterificação do glicerol com 

dimetilcarbonato (DMC), utilizando catalisadores à base de óxidos de Zn/Al com 

propriedades ácido básicas. A influência da composição química do catalisador 

(razão molar Zn/Al) bem como da temperatura de calcinação do precursor (450 – 

550 – 650 – 750ºC) para gerar as formas cataliticamente ativas foi investigada. As 

características físico-químicas dos catalisadores foram determinadas por DRX, 

TG/DTA e fississorção de N2. A reação de transesterificação do DMC (Sigma-

Aldrich, 99%) com o glicerol (Sigma-Aldrich, 99%) foi estudada sob pressão 

autógena em mini-reator batelada construído em aço inox (25 mL), dotado de 

agitação magnética e aquecido por meio de banho de óleo de silicone. As condições 

reacionais empregadas foram: temperatura de 70 ºC, razão DMC/Glicerol 4:1 

(mol/mol), 10% m/m de catalisador e tempo de reação de 180 min. Os resultados 

mostraram que a temperatura de calcinação influenciou de modo importante o 

desempenho dos catalisadores, sendo aqueles obtidos por calcinação a 550-650 ºC 

os que apresentaram maior atividade, independentemente da composição química. 

Foi observado, também, que os óxidos mistos de Zn/Al apresentaram desempenho 

superior ao dos óxidos simples (ZnO ou Al2O3), indicando a existência de um efeito 

sinérgico que favorece a ocorrência da reação. 
 

E-mail: cah@uerj.br 
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USO DO ULTRASSOM COMO END PARA O ESTUDO DE CONCRETO COM 

ADIÇÃO DE PÓ DE RESÍDUO TÊXTIL 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JOAQUIM TEIXEIRA DE ASSIS 

Estagiário(s):  

Alexandre de Oliveira Silva 
 

Neste trabalho foi feito um estudo da técnica de ultrassom como ensaio não 

destrutivo em materiais compósitos, em especial o concreto com adição de pó de 

resíduo têxtil utilizando o equipamento de ultrassom Pundit Lab da Proceq para 

caracterização e medição da velocidade da onda no meio e variação na resistência à 

compressão do concreto. O ensaio com ultrassom em concreto utiliza a velocidade, 

a frequência e a amplitude de ondas acústicas para detectar dano mecânico, 

distribuição dos diâmetros dos agregados e determinação de características 

geométricas das peças de concreto. O método se baseia na reflexão das ondas 

acústicas quando encontram obstáculos à sua propagação dentro do material. 

Neste equipamento, é gerado um pulso ultrassônico que é emitido através de um 

transdutor especial, encostado ou acoplado ao material. Este mesmo transdutor 

recebe o sinal refletido e o resultado é mostrado em um monitor de LCD. Foram 

analisadas amostras de concreto com uma relação água-cimento convencionada a 

um concreto usual com resistência esperada de 27,7 MPa e com variadas adições 

de pó de resíduo têxtil (5 e 15%) para verificar a relação desta com a resistência à 

compressão. Os resultados são apresentados para resistência à compressão simples 

dos corpos de prova cilíndricos de concreto aos 28 dias. Verificou-se que as 

amostras não apresentaram diferenças significativas de resistência entre si, tão 

pouco com relação às resistências de um concreto convencional produzido somente 

com agregado miúdo natural. Entretanto, houve uma melhora nos resultados dos 

ensaios à compressão, principalmente no concreto com 15% de pó de tecido. 
 

E-mail: joaquim@iprj.uerj.br 
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UTILIZAÇÃO DA MODELAGEM COMPUTACIONAL NO APRENDIZADO DAS 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL DA FEN/UERJ/LABCIV 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Estruturas 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIANO RODRIGUES ORNELAS DE LIMA 

Estagiário(s):  

Renan Marques de Oliveira Pereira 
 

Em face do desenvolvimento de novas tecnologias associadas às diversas áreas da 

Engenharia (construtivas, gerenciais, computacionais, etc.) considera-se de vital 

importância que os profissionais destas áreas readaptem-se a partir da 

reformulação de seus conceitos. Visando uma assistência direta à qualidade desses 

novos profissionais, o Laboratório de Computação da Engenharia Civil (LABCIV) da 

FEN/UERJ desenvolve uma série de atividades ligadas ao ensino e pesquisa nas 

diversas áreas da Engenharia Civil que englobam os seguintes departamentos: 

Estruturas e Fundações (ESTR), Construção Civil e Transportes (DCCT) e 

Engenharia Sanitária e Meio Ambiente (DESMA). Dentre as atividades de pesquisa, 

o LABCIV tem contribuído para a realização de trabalhos de IC, de MSc através da 

utilização de programas de modelagem computacional tais como Ansys e Plaxis. 

Além da colaboração de trabalhos de DSc com a utilização do programa 

SeismoStruct. O primeiro considera o MEF na modelagem de estruturas visando o 

projeto e dimensionamento das mesmas. O segundo contempla a modelagem de 

problemas geotécnicos. Já o terceiro faz simulações computacionais de cargas 

dinâmicas em pórticos 2D ou 3D informando os elementos que plastificaram, de 

acordo com as condições de contorno, e deslocamentos globais e/ou relativo dos 

elementos desse pórtico com a finalidade de analisar a estabilidade global e local da 

estrutura quando afetada por cargas dinâmicas. Estes trabalhos são publicados em 

Semanas de IC, Congressos Nacionais e Internacionais. Relativamente às 

atividades de ensino, a equipe do LABCIV tem auxiliado na realização de aulas das 

disciplinas de Arquitetura e Resistência dos Materiais contemplando a utilização de 

programas computacionais como AutoCAD e FTOOL. Desta forma, com todas as 

atividades que se encontram sendo desenvolvidas no LABCIV, espera-se contribuir 

de forma mais eficaz para a formação do Engenheiro Civil visando suprir o mercado 

de trabalho com mão de obra cada vez mais especializada. 
 

E-mail: lucianolima@uerj.br 
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UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE ELETRO-FENTON PARA DEGRADAÇÃO DE 

SURFACTANTES ANIÔNICOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FABIO MERCON 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alexandre Andrade Cerqueira 

Mariana Silva de Paula 

Estagiário(s):  

Pedro de Miranda Fernandes 
 

Os surfactantes aniônicos são responsáveis por ocasionar diversos problemas no 

corpo aquático receptor. Entre os problemas ambientais decorrentes de seu 

acúmulo destacam-se a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido e 

diminuição da permeabilidade da luz. O processo de oxidação via Eletro–Fenton no 

tratamento de efluentes baseia-se na geração de radicais hidroxila a partir da 

decomposição de H2O2, catalisada por Fe2+ em meio ácido, visto que somente em 

condições ácidas o oxidante reativo predominante é o radical hidroxila. O mesmo é 

responsável pela mineralização da matéria orgânica à dióxido de carbono, água e 

íons inorgânicos. O objetivo deste trabalho é analisar o tratamento de surfactantes 

em efluentes industrias a partir do método de Eletro-Fenton. Para tais 

experimentos, 3 mL do surfactante aniônico comercial são diluídos em 1L de água 

destilada. No processo, faz-se uso de uma célula eletrolítica, com eletrodos de 10 

cm x 5 cm e distância entre as placas de 1 cm. O anodo de ferro é fonte de íons 

ferrosos e o peróxido de hidrogênio é introduzido no reator a partir de adição 

externa, fazendo uso de uma bureta. Ambos farão o tratamento simultâneo do 

efluente. Posteriormente, são medidos quatro parâmetros do meio, entre os quais: 

pH, condutividade da solução, sólidos totais dissolvidos e salinidade. Para encontrar 

o meio com maior eficiência e que seja viável economicamente, foram realizados 

diversos testes, variando o tempo de tratamento do efluente de 5 a 30 min, a 

concentração do sal utilizado para condutividade da solução (0,01 mol/L e 

0,025mol/L de sulfato de sódio) e a corrente de 1 à 5 A. Para garantir o pH do meio 

ácido, adiciona-se gotas de ácido sulfúrico 1 mol/L até que o pH seja igual a 3. 

Após ter todos os parâmetros acertados, o eletrodo é posicionado e, fazendo uso da 

bureta, 2,6 mL de água oxigenada são adicionadas ao longo do tempo de 

experimento. Para análise do efluente tratado, foi utilizado o método de TOC, o 

qual avalia a quantidade total de carbono orgânico dissolvido na solução. De acordo 

com os resultados obtidos, a melhor eficiência foi encontrada com os seguintes 

parâmetros: 1 Ampere de corrente, 0,025 mol/L de Na2SO4 e tempo de 30 

minutos, atingindo uma eficiência de 70%. Posteriormente será realizada uma 

análise MBAS para detecção de surfactantes aniônicos e a utilização de eletrodo 

híbrido (composto por alumínio e ferro) para o experimento de Elétron-Fenton. 
 

E-mail: fabiomercon@gmail.com 
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COMPETIÇÃO DE TRENS ELETROMAGNÉTICOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Materiais Elétricos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANTONIO GUILHERME GARCIA LIMA 

Estagiário(s):  

Lucas Impieri Kneip Carreira 

Voluntário(s):  

Bernardo Brenande Alves Faria 

Hernan de Almeida Pontigo 

Jessica Ventura 

Jose Ailton da Silva Junior 

Luigi Maciel Ribeiro 

Nathalia Cristina Azevedo Valadão 

Victor Hochleitner Neves 
 

O trabalho prático é uma demanda dos alunos e necessário na formação de 

profissionais e em particular de engenheiros. Restrições orçamentárias limitam as 

atividades práticas e de laboratório. Dentro deste contexto, procuramos 

implementar na Disciplina de Materiais Elétricos e Magnéticos atividades práticas e 

de laboratório de baixo custo, motivadoras e conectadas com a teoria e a prática. 

Em 2015_1, escolhemos o trem eletromagnético como o objeto do trabalho de 

grupo da turma. A avaliação da atividade envolveu o funcionamento e a 

performance do projeto, construção e funcionamento. Este trabalho apresenta um 

resumo da atividade desenvolvida pelos 2 grupos vencedores da competição. O 

projeto consistiu em fazer uma pilha e dois ímãs se moverem dentro de um 

caminho feito de espiras condutoras. O grupo vencedor projetou e construiu o 

sistema e sua solução percorreu a maior distância no menor tempo. Aparentemente 

simples, este projeto requer a aplicação dos conhecimentos de mecânica do 

movimento, eletromagnetismo, materiais elétricos e magnéticos, construção de 

bobinas, escolha, aquisição/obtenção de materiais, planejamento e gerenciamento 

de projetos. A motivação observada na maioria dos alunos foi recompensadora. 

Todos os 5 grupos apresentaram seu projeto na data estipulada. Apenas um grupo, 

curiosamente composto por alunos com notas elevadas nas provas, não conseguiu 

fazer o circuito completo e, por isso, ficou com a menor nota - 5. Os 2 melhores 

grupos ganharam a nota 10 e os demais grupos ficaram com notas proporcionais 

entre 10 e 5. Desta maneira, a atividade contribui para o aumento da média dos 

grupos mais empenhados na atividade. O professor escolheu inicialmente os lideres 

dos grupos entre os alunos com maior CR. A partir deste ponto, cada líder foi 

escolhendo seu grupo até que todos os alunos estivessem alocados. Desta maneira, 

a atividade procura desenvolver também as qualidades de liderança e de trabalho 

de equipe nos futuros engenheiros. Após a competição final, os grupos 

apresentaram um trabalho escrito sobre como desenvolveram o projeto. O objetivo 

deste trabalho escrito foi documentar o processo que o grupo vivenciou e verificar 

como conectaram a teoria ao trabalho prático. Independentemente do resultado 

final, consideramos a experiência extremamente bem sucedida do ponto de vista 

didático e do ponto de vista dos alunos. 
 

E-mail: antoniolima@uerj.br 
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ESTUDO DE CONSISTÊNCIA DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS COM MÉTODO DE 

ANÁLISE DA CURVA DUPLA MASSA 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALFREDO AKIRA OHNUMA JUNIOR 

Estagiário(s):  

Mateus Moreira Nogueira 
 

Dados de precipitação são fundamentais em estudos hidrológicos, sobretudo para 

regiões de elevada densidade demográfica e riscos de inundações urbanas. Visando 

obter uma maior consistência de dados pluviométricos da estação pluviométrica 

localizada no Colégio de Aplicação da UERJ (CAp-UERJ) foram utilizadas séries 

históricas completas mensais da estação nº4 – Tijuca, do Sistema Alerta Rio da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, localizada distante 1,8 Km da estação em análise. O 

método consiste de análise de dados dos totais precipitados acumulados por meio 

de curvas de dupla massa da estação de referência desde janeiro de 1997 até 

setembro de 2015 com os dados obtidos da estação em análise entre janeiro e 

setembro de 2015. Os dados pluviométricos avaliam a consistência e a 

homogeneidade dos valores de precipitação da estação em análise. Os resultados 

de precipitação total, relacionados com a precipitação efetita são úteis para 

determinação do coeficiente de escoamento superficial (runoff) de uma dada área 

de captação. Para cálculo da precipitação efetiva são utilizadas medidas de níveis 

obtidos por um linígrafo instalado no reservatório de captação e armazenamento de 

águas pluviais da cobertura da edificação com área aproximada de 80m2 da quadra 

localizada no CAp-UERJ. Com tais medidas esperam-se consolidar resultados de 

forma utilizá-los nas pesquisas do estudo do sistema de captação, armazenamento 

e aproveitamento de águas pluviais em edificações urbanas, assim como garantir a 

eficiência do sistema. 
 

E-mail: akira@uerj.br 
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MONITORIA: MECÂNICA DOS MATERIAIS I - R, DO DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA MECÂNICA E ENERGIA - IPRJ. 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Mecânica dos Sólidos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DAMIANO DA SILVA MILITAO 

Estagiário(s):  

Lucas Correia da Silva Jardim 
 

Neste projeto visamos estimular no aluno o interesse pela atividade docente e 

oferecer oportunidade para desenvolvê-la. Intensificamos a relação entre o corpo 

docente e o discente, através de atividades de ensino, possibilitando um melhor 

planejamento e execução das atividades relacionadas à cadeira obrigatória de 

Mecânica dos Materiais 1. A monitoria é importante para possibilitar um 

aprofundamento teórico dos temas associados à disciplina por parte do professor e 

do monitor,para possibilitar um melhor planejamento e execução das atividades em 

sala-de-aula ou fora dela, sendo ainda importante para o acompanhamento e a 

assessoria do monitor nas atividades desenvolvidas pelos alunos da cadeira. Trata-

se de uma disciplina de 5º período com elevado número de alunos por turma, 

obrigatória, do ciclo básico de Engenharia Mecânica comum às ênfases de Energia 

Nuclear, Materiais, Petróleo e Gás e Termofluidodinâmica, e que registra elevado 

índice de reprovação nos últimos semestres. Visamos obter uma melhora 

significativa do aproveitamento quantitativo e qualitativo do conteúdo ministrado 

na disciplina, reduzindo o numero de retenções e elevando o interesse e o tempo 

de dedicação por parte dos alunos ao estudo da disciplina, esperamos obter assim 

um maior aprofundamento devido a motivação gerada por se contar com o auxilio 

de um monitor bem capacitado. Esperamos ainda que o monitor se sinta estimulado 

pela atividade docente, e fique motivado pelo prazer de ver seu trabalho frutificar 

gerando conhecimento e independência cognitiva nos alunos com os quais venha a 

interagir. 
 

E-mail: dmilitao@iprj.uerj.br 
  



650 

  

 
ESTUDO TEÓRICO DE VIABILIDADE DE SISTEMAS DE SEPARAÇÃO 

MAGNETOSTÁTICOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Fenômenos de Transporte 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NORBERTO MANGIAVACCHI 

Estagiário(s):  

Jean Carlo Feital Frazzoli 

Jorge Allan Laurindo de Oliveira 
 

Em sistemas de separação água-óleo tipicamente são empregados dispositivos que 

utilizam campos elétricos de forma muito similar a um capacitor. Estes 

equipamentos, para serem capazes de realizar a sua função, devem empregar 

campos elétricos extremamente intensos (da ordem de 105 V/m). Logo, é razoável 

supor que equipamentos operando com tais intensidades de campos podem 

representar potenciais riscos de acidentes, seja pela presença de material 

inflamável (óleo) ou simplesmente pela ocorrência de descargas elétricas por 

aterramento ineficiente. Assim, ao se buscar uma solução alternativa (sobre tudo 

uma que pudesse ser estudada em um laboratório simples) optou-se pela utilização 

de campos magnéticos que, mesmo necessários em grandes intensidades, 

poderiam ser gerados com baixas tensões e baixas correntes elétricas (cerca de 10 

V e 0,1 A). Assim, este trabalho destina-se a avaliar de maneira simplificada a 

possibilidade da aplicação de campos magnetostáticos (invariáveis no tempo) na 

separação de emulsões de óleo em água. O estudo será desenvolvido em torno de 

duas abordagens, a saber: 1. Separação por diferença de diamagnetismo entre a 

água e o óleo de teste. 2. Separação pela adição de partículas ferromagnéticas 

capazes de adsorver o óleo em emulsão.Inicialmente, serão feitas avaliações 

teóricas para cada abordagem com o objetivo de comparar a eficiência da aplicação 

da força magnética em comparação ao empuxo, responsável pela separação natural 

deste tipo de sistema. Adicionalmente, cada uma das abordagens será tratada 

computacionalmente com o objetivo de se obter uma estimativa para o tempo de 

quebra da emulsão, ou seja, a ocorrência da formação de duas fases distintas em 

um tempo menor do que ocorreria para a separação por efeito gravitacional. Por 

fim, com o objetivo de possibilitar a avaliação do grau de correlação entre as 

hipóteses simplificadoras, adotadas nas simulações, e as condições supostas reais 

do problema, serão feitas algumas verificações simples, dentro das possibilidades 

dos materiais disponíveis, para as abordagens sugeridas. 
 

E-mail: norberto.mangiavacchi@gmail.com 
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RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE EM AMBIENTES OCUPACIONAIS 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Telecomunicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MICHEL POMPEU TCHEOU 

Supervisor(es) Participante(s):  

Lisandro Lovisolo 

Estagiário(s):  

Caio César Peraphan Lima 

Tayssa de Almeida Dominguez 
 

Neste trabalho tem-se por objetivo a análise da exposição, em ambientes 

ocupacionais, às radiações não-ionizantes. Essa análise tem como escopo, verificar 

se essas exposições se encontram dentro dos limites estabelecidos pela legislação 

brasileira, que se baseia no padrão da ICNIRP (International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection). O equipamento utilizado nos procedimentos de 

medição foi o SRM-3006 (Narda), que permite a análise dos campos 

eletromagnéticos nas faixas de frequências específicas das radiações não 

ionizantes. Foram analisados diversificados ambientes a fim de se obter uma visão 

ampla dos efeitos desta radiação. Após a etapa de coleta de dados, os arquivos 

obtidos foram lidos por um script criado no MATLAB, um software voltado para 

cálculo numérico, e analisados. Os serviços de telecomunicações trabalham na faixa 

do espectro de radiação não ionizante. A expansão das tecnologias tem 

intensificado a exposição da população a este tipo de radiação, principalmente pela 

diversidade de serviços disponíveis. Com isso, tem-se desenvolvido diversas linhas 

de pesquisa para verificar se o uso constante desses serviços pode provocar algum 

dano à saúde humana. Contudo, nenhum desses diversos estudos sobre esse tema 

foi conclusivo a ponto que permita definir valores limites que garantam a 

segurança, quanto à saúde da população exposta à radiação. Divergências entre 

resultados de pesquisas em relação às consequências da radiação para a saúde 

humana aumentam as incertezas e questionamentos, além de refletir as 

necessidades do desenvolvimento de pesquisas que determinem claramente os 

possíveis males e benefícios dessa radiação, busque formas de minimizá-los e 

eliminem as suposições e dúvidas sobre o tema. 
 

E-mail: mtcheou@uerj.br 
  



652 

  

 
SISTEMA DE TRATAMENTO E DESCONTAMINAÇÃO DE ÁGUA DE LASTRO 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Fenômenos de Transporte 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

NORBERTO MANGIAVACCHI 

Estagiário(s):  

Daniel Boechat Baronto Jorge 
 

A navegabilidade e estabilidade de um navio durante seu deslocamento é dado pelo 

uso da água do mar (água de lastro). Essa utilização gera um grande problema 

para biodiversidade do local onde essa água é descartada, pois nela são levados 

muitos microrganismos que invadem esse novo ambiente, podendo causar um 

grande desequilíbrio biológico.Água de Lastro é a água recolhida no mar e 

armazenada em tanques nos porões dos navios, com o objetivo de dar estabilidade 

às embarcações quando elas estão navegando sem cargas.Em alto-mar, um navio 

sem lastro pode ficar descontrolado, correndo até o risco de partir ao meio e 

afundar. A água de lastro compensa perda de peso de carga e de combustível, 

regulando a estabilidade e mantendo a segurança.Uma das grandes ameaças ao 

equilíbrio marinho, ela transfere organismos exóticos e causa danos aos 

ecossistemas marinhos, à saúde humana, à biodiversidade e às atividades 

pesqueiras. As áreas fechadas, como os portos, são os pontos de descarga de 

maior risco.A água de lastro, por ser um problema global, tem sido o tema mais 

importante nas discussões ambientais da IMO (Organização Marítima Internacional) 

e motivo de grandes palestras e convenções. Para combater esse problema, forem 

desenvolvidos alguns meios para esterilização da água de lastro, porém eles podem 

causar outros tipos de impactos ou podem não ser de fácil operação, como a 

filtragem, esterilização com ozônio, raios ultravioleta, estação de tratamento da 

água de lastro ou o uso de navios de lastro livre.As micro-ondas tornaram-se 

conhecidas durante a Segunda Guerra Mundial, utilizadas nos radares possibilitando 

a antecipação da aproximação de caças inimigos. Hoje em dia, as micro-ondas, 

devido a suas facilidades de obtenção e utilização, são usadas para localizar aviões 

e barcos, para determinar a velocidade dos automóveis, nas comunicações globais 

via satélite, nos telefones celulares, nos radares e nos fornos de micro-ondas para 

aquecer os alimentos com maior rapidez.Este projeto tem a finalidade de contribuir 

na análise de uma metodologia para eliminação das espécies transportadas na água 

de lastro através do uso de micro-ondas, desenvolvendo a instrumentação e 

controle de um aparato experimental. 
 

E-mail: norberto.mangiavacchi@gmail.com 
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TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Gerência de Produção 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BRUNO DA SILVA BARBOSA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Nelson Tavares Matias 

Estagiário(s):  

Bruno da Silva Barbosa 
 

A crescente demanda por redução de custos e maior flexibilidade no sistema 

produtivo tem levado empresas a buscar continuamente a eliminação de 

desperdícios no sistema produtivo. Neste aspecto, máquinas como as prensas são 

críticas devido à necessidade da troca de ferramenta, pois exigem manuseio de 

matrizes de grandes dimensões que levam horas para serem realizadas, 

ocasionando na ineficiência da máquina. Os desperdícios são aquelas atividades que 

não agregam valor ao produto e o primeiro passo para eliminá-los é identificá-los 

(SLACK, 2002, p. 488). A troca de ferramenta torna possível a produção de 

produtos com diferentes formas em uma mesma máquina, exigindo para isto, a 

constante mudança de ferramentas ao longo do processo produtivo. Isto implica 

que quanto mais eficiente é a troca de ferramenta, mais eficiente será o sistema 

produtivo, tornando necessária a eliminação de desperdícios na troca de 

ferramenta. A eliminação de desperdícios na troca de ferramenta pode ser feita a 

partir da metodologia Troca de Rápida de Ferramenta (TRF). Segundo Shingo 

(1996): “A metodologia da TRF pode ser descrita como uma abordagem analítica 

para se reduzir os tempos de setup.” Esta é utilizada para analisar e melhorar as 

operações da troca de ferramenta partir de seus estágios conceituais e suas 

técnicas reduzindo o tempo de troca de ferramenta de forma progressiva. O projeto 

tem por finalidade aplicar a metodologia da TRF para se analisar as atividades da 

troca de ferramenta, gerar ações para melhoria das operações e eliminação de 

desperdícios reduzindo seu impacto na eficiência da máquina. 
 

E-mail: bruno_sbarbosa@hotmail.com 
  



654 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



655 

  

 

 

 
ECOS DE LINGUAGEM PORTUGUÊS-FRANCÊS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise 

Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES 

Supervisor(es) Participante(s):  

ANA LUCIA POLTRONIERI 

RENATO VENANCIO HENRIQUE DE SOUSA 

Estagiário(s):  

Pablo Miranda de Paula 
 

Ao se idealizar, apresentar e produzir um periódico científico objetiva-se divulgar 

conhecimentos tão logo eles sejam gerados. A divulgação de conhecimentos, por 

sua vez, pressupõe o meio em que eles serão veiculados; recursos humanos e 

materiais para a alimentação de um sítio, por exemplo. Para que os conhecimentos 

sejam gerados, captados e divulgados, necessita-se de uma equipe multilíngue e 

multifuncional, i. é; de profissionais em fase de profissionalização, graduados e 

pós-graduados. É sabido que gerenciar uma equipe de produção inserida no 

sistema universitário brasileiro não é tarefa das mais fáceis. Mesmo assim, para o 

ano de 2015 prevemos a publicação de dois números do Ecos, um deles será 

dedicado à língua francesa sob a temática “O Estudo do Sentido sob Diferentes 

Perspectivas”, abrangendo textos advindos tanto dos estudos linguísticos como dos 

estudos literários. A escolha do tema se deve ao fato de que todo ato de linguagem 

é um ato de significados e de sentidos e, por isso, não se pode pensar a língua 

somente como expressão de um pensamento, tal como pensam os gerativistas, 

visto que a língua abrange também uma expressão sociocognitiva- interacional, 

segundo diferentes linhas que estudam o discurso linguístico e ou literário, como a 

Linguística Textual, a Análise do Discurso Francesa, a Pragmática, entre outras. 

Para os organizadores, este número bilíngue (português-francês) é importante, 

porque além de contribuir para a consolidação da língua francesa como uma língua 

de cultura, também propiciará a preparação de profissionais e estudantes no 

manejo de textos nas duas línguas do número, através das práticas de tradução, 

versão, revisão, diagramação, enfim do envolvimento no árduo processo de 

preparação de originais. Diferentemente do que pensam os não-iniciados, não há 

traduções rapidinhas, iguais ou perfeitas, assim como as revisões também preveem 

um imiscuir-se nos bosques semasiológicos e onomasiológicos, ou seja, anterior às 

estruturas linguísticas. O rigor do trabalho com o léxico traz como resultados a 

estudantes, técnicos e docentes a aprendizagem oriunda da articulação entre as 

práticas e as teorias, o que muito contribui para a formação ou consolidação do 

arcabouço profissional de cada um. Para a comunidade científica e não-científica 

disponibiliza o conhecimento, tão logo é produzido, em ambiente virtual de livre 

acesso, ao qual convidamos acessar 

(http://www.dialogarts.uerj.br/php/ecosdelinguagem.php). 
 

E-mail: clpraxedes@yahoo.it 
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ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

COMO FACILITADORES NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE IDIOMAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JANAINA DA SILVA CARDOSO 

Estagiário(s):  

Fernanda Vieira de Sant'Anna 
 

Este é um projeto de apoio aos alunos de Letras que apresentam dificuldades na 

aquisição de idiomas, principalmente os estudantes das primeiras séries. No 

entanto, ao invés, de apenas focar no desenvolvimento de competências 

linguísticas, a ideia é trabalhar com uma reflexão sobre as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por esses alunos, na tentativa de torná-las mais eficazes 

para a aquisição de idiomas. Há uma segunda preocupação que motivou este 

estudo que é a melhor utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) para o ensino/aprendizagem de idiomas. Os participantes da presente 

pesquisa são futuros professores e, ao vivenciarem experiências positivas em 

relação ao uso de novas tecnologias, espera-se que também as utilizem no futuro 

de forma crítica e criativa. O objetivo geral do projeto é desenvolver as 

competências linguísticas (mais precisamente relacionadas à sintaxe da língua 

inglesa) de alunos com dificuldades de aprendizado, através da reflexão sobre as 

estratégias de aprendizagem utilizadas por eles e do uso de novas tecnologias 

como auxiliar no processo de aquisição. Os objetivos específicos incluem: a 

organização de encontros com grupos de alunos que apresentam dificuldades no 

aprendizado de línguas estrangeiras; o reconhecimento de diferentes estilos de 

aprendizagem e a busca pelo desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 

eficazes para o aprendizado de idiomas; a promoção de discussões sobre 

aprendizado de idiomas; a busca por sites que possam facilitar o aprendizado de 

idiomas; a organização de atividades promovendo uma melhora no aprendizado de 

idiomas ou desenvolvimento de estratégias de aprendizagens mais eficazes; e o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a influência das novas tecnologias no 

aprendizado de idiomas. Os resultados do trabalho têm sido muito positivos. Houve 

uma ótima aceitação do projeto pelos professores e alunos. Monitores (Língua 

Inglesa I e III), junto com a estagiária de EIC, estão realizando estudos sobres os 

temas da pesquisa e apresentaram trabalhos em três eventos ENPLIRJ, JEL e 

SALETRAS; e tiveram um artigo aceito para publicação no livro: Linguagem: Teoria, 

Análise e Aplicações (8). A partir de agosto os monitores do projeto oferecerão um 

curso de nível pré-intermediário, em parceria com o LICOM-PLIC, para os alunos 

dos primeiros períodos de Língua Inglesa que não atingiram o nível necessário para 

o curso de graduação em Inglês/Literaturas. 
 

E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA NO LABEV: INTERAGINDO E 

COMPARTILHANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CRISTINA DE SOUZA VERGNANO JUNGER 

Estagiário(s):  

Jakeline de Melo Fenna 

Talita Nunes Paschoal 
 

O Laboratório de Espanhol Virtual – LabEV é um projeto inserido no Setor de 

Espanhol do Instituto de Letras da UERJ, cujo foco é a formação continuada de 

professores. O LabEV atua na formação por meio de: palestras, fóruns e chats 

virtuais; divulgação de informações e compartilhamento de materiais. A 

participação do EIC no projeto é dar suporte técnico para o desenvolvimento de 

duas dessas frentes de trabalho: a informação e a interação. São objetivos do EIC: 

(a) selecionar material para auto-informação dos professores e para intercâmbio de 

materiais; (b) realizar a divulgação de eventos, pesquisas e publicações de 

utilidade para o enriquecimento da bagagem acadêmica e cultural desses 

professores e (c) moderar as participações no Facebook, tanto lançando 

informações, quanto chamando os professores às participações. Para isso, é feito 

um levantamento de materiais por meio virtual e, em seguida, realizada uma 

rigorosa seleção em conjunto com a supervisão do estágio. A etapa seguinte é a 

divulgação, feita através do Facebook do LabEV, ou de postagens no fórum de 

notícias do laboratório. Neste caso, isso é feito pelo estagiário PROATEC, sendo o 

papel do EIC repassar-lhe as informações. O resultado do trabalho é o incremento 

na interação dos professores, o que vem sendo demonstrado pelo aumento de 

membros na comunidade do LabEV no Facebook. Eles mantêm contato, solicitam e 

enviam informações frequentemente. Outro produto é a montagem da linkoteca: 

banco de informações de publicações, instituições de interesses e eventos. Antes 

era uma página simples, mas, agora, está com uma nova formatação, melhor 

distribuída, clara e atraente. Sua montagem e atualização conta com a participação 

do EIC junto com a supervisora e a bolsista PROATEC. Essa experiência está 

trazendo para minha formação profissional a possibilidade de colocar em prática os 

fundamentos teóricos que são ensinados na universidade, correlacionando-os ao 

cotidiano, além de aumentar significativamente minha habilidade no meio digital. 

Através desta atividade é possível projetar um olhar crítico para o ambiente digital, 

verificar a importância de fontes, veracidade e confiabilidade das informações que 

circulam em grande volume e livremente através da rede e, principalmente, 

interagir com os usuários, compartilhando informações. 
 

E-mail: crisvj@terra.com.br 
  



658 

  

 
A INTERNACIONALIZAÇÃO COMO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DECIO ORLANDO SOARES DA ROCHA 

Estagiário(s):  

Lucas de Menezes Bianco Veloso 
 

A temática “Internacionalização” é uma proposição significativa para as 

Universidades, já que se trata de um instrumento imprescindível para os programas 

atingirem junto à CAPES as notas mais altas (6 e 7), sendo, por essa razão, 

dispositivo valorizado pelos programas de pós-graduação. Internacionalização pode 

ser pensado como sendo um processo cujo foco é a pós-graduação, mas que 

também exerce seus efeitos sobre a graduação, servindo como critério de avaliação 

da excelência dos programas de pós-graduação. O processo de internacionalização 

se dá através do contato com instituições de ensino superior bem conceituadas, 

sendo implementado por ações como as que se seguem: intercâmbio do corpo 

docente e discente, eventos realizados no exterior, exercício de funções/cargos em 

instituições de ensino estrangeiras por docentes brasileiros, entre outros. Também 

são valorizadas a produção científica e a publicação em periódicos estrangeiros, 

assim como todas as demais formas de ação que favorecem a imagem da 

Universidade no exterior. O presente projeto de Estágio Interno Complementar tem 

como finalidade precisar, através da Análise do Discurso de Base enunciativa, o 

modo de funcionamento do processo de internacionalização, constatando as 

alianças e antagonismos que nele se encontram em jogo. O instrumental básico – 

e, de certa forma, determinante - escolhido para esse fim são os campos 

denominados “Considerações e definições sobre Internacionalização/ Inserção 

Internacional”, que fazem parte dos documentos de área de Avaliação Trienal da 

CAPES. As ações expostas podem ser agrupadas nas seguintes categorias: 

Mobilidade; Eventos/ Funções Importantes que o corpo docente e discente tem de 

participar/ realizar; Produção Científica/ Publicações; Financiamento. No que se 

refere ao interesse do projeto, o tema ”Internacionalização” desperta a atenção em 

dois aspectos: a forma pela qual casa área descreve e entende os procedimentos 

de internacionalização, fato que evidencia diferentes formas de produção de 

subjetividade; a relação entre as visões expostas e a situação atual do ensino 

superior, já que a internacionalização é tida como elemento fundamental de 

avaliação do ensino superior. 
 

E-mail: rochadm@uol.com.br 
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A NARRATIVA CONTEMPORÂNEA: INTERSEÇÕES CRÍTICO-LITERÁRIAS NA 

OBRA DE BERNARDO CARVALHO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Erick da Silva Bernardes 

Julia Guimarães Costa 
 

Este trabalho insere-se no projeto de Pesquisa ZONAS DE FRONTEIRA: O OLHO DA 

HISTÓRIA NA FICÇÃO DE BERNARDO CARVALHO E BRUCE CHATWIN e, neste 

momento da pesquisa, pretende inserir a obra de Graciliano Ramos no circuito 

crítico do diálogo proposto pelos diversos sistemas críticos cooperativos que 

demarcam o território crítico da-teórico da contemporaneidade. Pela análise 

comparada dos dois autores, queremos estabelecer uma linha de leitura crítica que 

perceba em Graciliano Ramos um viés literário que já apontava para as discussões 

que, hodiernamente, norteiam a ficção de Bernardo Carvalho. Nesse sentido, o 

projeto espelha a necessidade de incorporar o estudo dos contemporâneos um 

olhar voltado ao passado recente de nossa literatura. deste modo, cumpre a 

proposta da pesquisa de estabelecer a literatura contemporânea como um campo 

de saber essencial aos cursos de graduação em Letras, contribuindo para a 

reavaliação das propostas de ensino em sala de aula e para a atualização 

bibliográfica dos cursos de Letras no que tange o estudo da produção narrativa de 

hoje. As obras de Bernardo Carvalho e de Graciliano Ramos irão nos mostrar que o 

estudo da literatura precisa se expandir na direção daquilo que Roland Barthes 

chama de "primeira força da literatura", sua força de mathesis. A mathesis, 

reconhecida por Roland Barthes como a força dos saberes que advêm da literatura, 

nos provoca a pensar a história, a filosofia, a antropologia, as ciências sociais, 

dentre outros campos cooperativos, para que o mundo representado no texto seja 

mais do que a mera fruição dada pelo prazer da leitura e se torne também campo 

de conhecimento do homem e do mundo, a estimular a pesquisa, a leitura e 

processo de aprendizagem rumo a um ensino interdisciplinar e integrador. O 

caráter plurissignificativo das narrativas de Carvalho e Ramos se abre a essas 

interseções e oferece aos leitores/graduandos possibilidade de diálogos em áreas 

diversas, das quais a história é por nós, aqui, privilegiada. 
 

E-mail: paulo.centrorio@uol.com.br 
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APRENDENDO COM OS PROTOCOLOS COTIDIANOS DO LABSEM 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Aparecida Cardoso Santos 

Estagiário(s):  

Flávia Fernandes Reis Pestana 
 

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. 
 

E-mail: darciliasimoes@gmail.com 
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BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS LITERÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROBERTO ACIZELO QUELHA DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Mariana Pereira da Fonseca Teixeira 
 

O Projeto Banco de Revistas e Periódicos do Programa de Pós-Graduação em Letras 

engloba os subprojetos Centro de Estudos Comparados e Biblioteca Olímpio de 

Souza Andrade. O Centro de Estudos Comparados possui uma Biblioteca com mais 

de 2.500 exemplares doados pelo governo da França, com obras raras de Filosofia, 

Literatura e História. Trata-se de rico acervo que está sendo reorganizado.A 

Biblioteca Olímpio de Souza Andrade, doada à UERJ, constitui-se de 

aproximadamente 4800 livros de literatura, cinema, teatro, história, crítica literária 

e economia. Olimpio de Souza Andrade (1914-1980), jornalista e economista, foi 

um intelectual especialista na obra de Euclides da Cunha.Olímpio de Souza Andrade 

preparou um minucioso estudo analítico de "Os Sertões” de Euclides da Cunha. A 

Biblioteca do Centro de Estudos Literários do Programa de Pós-Graduação em 

Letras tem por objetivo criar um ambiente acadêmico e de pesquisa onde se possa 

difundir a informação e o conhecimento através de intercâmbio e cooperação com 

outras universidades disponibilizar seu acervo para consulta e pesquisa de 

docentes, discentes e pesquisadores. O método utilizado envolve: •Catalogação de 

todos os livros;Divulgação na página do Programa de Pós-Graduação em Letras do 

projeto e do funcionamento;Atendimento aos usuários e contato com outras 

instituições – tanto universidades como centros culturais;Organização de todo o 

acervo;•Catalogação das publicações;Atualizações constantes na página do 

Programa; Metas: •Divulgação de material bibliográfico; Catalogação de 

livros;Estabelecimento cooperação entre universidades e centros 

culturais;Promoção de encontros e debates literários. Entre Maio e Julho de 2015 

foi realizado trabalho de averiguação de todo o material existente na biblioteca, 

observando se cada um dos livros, periódicos e revistas existentes na estante já 

estavam catalogados no sistema. Por se tratar de mais de 6.000 livros essa etapa 

do projeto encontra-se em estágio de conclusão.Na segunda semana de julho 

recebemos 28 caixas com parte da biblioteca pessoal da professora Dirce Côrtes 

Riedel, com livros de crítica, poesias e prosa. Esse material será catalogado, 

organizado e disponibilizado, no futuro, ao público. As próximas etapas 

são:Finalizar o processo de verificação do material existente na biblioteca e na 

listagem catalogada no sistema.Catalogar os novos livros recebidos em julho.Abrir, 

no segundo semestre, a biblioteca ao público. 
 

E-mail: acizelo@bighost.com.br 
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BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM LETRAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROBERTO ACIZELO QUELHA DE SOUZA 

Estagiário(s):  

Felipe Genuino de Oliveira 
 

O Projeto “Banco de Teses e Dissertações do Programa de Pós Graduação stricto 

sensu em Letras” do Programa de Pós-Graduação em Letras tem por finalidade 

manter atualizado o Banco de Teses e Dissertações produzidas pelo PPGL, nas oito 

áreas de concentração que a constituem bem como disponibilizar de forma ágil e 

precisa os materiais solicitados por pesquisadores internos, externos, alunos da 

universidade e de outras instituições. A demanda pela consulta de nossas 

dissertações e teses é elevada e o projeto funciona de forma eficaz atendendo aos 

usuários. O Programa responde por aproximadamente 120 defesas por ano, entre 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. Essas defesas de dissertações e 

teses constituem o elemento principal de nosso Banco de Teses. Após a defesa, o 

material composto de três cópias encadernadas e cópia digital da tese e/ou 

dissertação é encaminhado para o Programa . Este material é encaminhado ao 

projeto Banco de Teses, que se responsabilizará pelo envio de uma cópia à 

Biblioteca do Centro de Educação e Humanidades, que incluirá as dissertações e 

teses encaminhadas pelo Programa na BDTD (Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações). O plano de atividades do projeto inclui manutenção do Banco de 

Teses e Dissertações; transposição de dados para a página do Programa; 

atendimento a usuários e contato com outros Programas de Pós-Graduação 

nacionais. Os resultados são: organização do acervo; otimização do intercâmbio 

entre Programas de Pós-Graduação de outras universidades; divulgação da 

produção acadêmica do Programa. O Banco de Teses requer trabalho contínuo, 

tendo em vista o volume de defesas ocorridas e as etapas que devem ser seguidas 

conforme discriminado a seguir: Catalogação de todas as dissertações e/ou teses; 

Organização de Exemplares; Arquivo de toda a documentação destinada às 

defesas; Atualizações constantes do item Banco de teses na página do programa 

(www.pgletras.uerj.br), divulgando a pesquisa e padronizar a produção científica 

desta Pós-graduação tornando acessíveis teses e dissertações produzidas;Fornecer 

cópias impressas ou digitalizadas para o público que demanda o serviço; 

Providenciar exemplar de tese e/ou dissertação para quaisquer pessoas que 

chegarem ao Programa; Pesquisar e informar ao usuário sobre a existência de tese 

e/ou dissertação sobre determinado tema e providenciar o material caso solicitado. 
 

E-mail: acizelo@bighost.com.br 
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CADERNO SEMINAL DIGITAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Darcilia Marindir Pinto Simões 

Julio Cesar França Pereira 

Estagiário(s):  

Paulo Cesar da Silva Lopes Junior 
 

Em 1994, na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, surgia o 

Caderno Seminal, uma das variadas atividades de um conjunto diversificado de 

ações do então Projeto de Extensão Dialogarts. Por 11 anos, o periódico teve sua 

existência em papel, sendo impresso na Divisão de Serviços Gráficos (DGRAF) da 

UERJ, vindo a contar com 14 números publicados nesse suporte. Em 2004, em 

meio à crise que abatia a Universidade e a consequente falência do sistema de 

impressão na gráfica, a fim de garantir sua permanência já em franca ascensão no 

cenário acadêmico nacional, galgando espaços no cenário internacional, sua 

coordenação decidiu, com recursos próprios, migrar o Caderno para o sistema 

digital. Após curto espaço de tempo hospedando em página pessoal, o Caderno 

Seminal viria a conquistar o merecido reconhecimento e a ganhar endereço digital 

no portal da universidade, culminando com a criação do Dialogarts Publicações 

(www.dialogarts.uerjbr), nascido no seio daquele Projeto, quase Programa, que 

perdurou por 10 anos a fio. O Seminal Seminal Digital é, desde 2004, ano de 

coexistência e passagem de suportes, um periódico virtual que tem mantido a 

avaliação Qualis B2 pela CAPES. Seus principais objetivos são incentivar e divulgar 

a produção técnico-acadêmico-científica, publicando textos produzidos por docentes 

e discentes de Pós-Graduação oriundos de qualquer instituição de ensino ou 

pesquisa, nacional ou estrangeira, visando a estreitar os laços entre a extensão, a 

pesquisa e o ensino. O Projeto de Extensão Dialogarts Publicações preenche uma 

lacuna no âmbito da divulgação dos trabalhos acadêmicos e, assim a Extensão da 

UERJ divulga e apoia a produção acadêmica, e o progresso da ciência. Todavia, o 

percurso não se findiu aí. Recentemente, a hospedagem do Caderno Seminal 

migrou para o Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ, ambiente SEER 

(http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadernoseminal/index), e tal 

alteração implicou maior volume de trabalho quotidiano, obrigando à criação, 

conforme instruções dadas pelo Departamento de Extensão (DEPEXT) da UERJ de 

se criar uma secretaria operacional. O que este projeto vem tentando fazer é dar 

forma e vida a essa secretaria, para o que ainda necessita de maior efetivo de mão 

de obra, tendo em vista o volume quotidiano de ações a serem empreendidas. Em 

2015, serão lançados o nº 23, relativos aos meses de janeiro a junho, e o º 24, 

referente aos meses de julho a dezembro. 
 

E-mail: flavgarc@gmail.com 
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CENAS FINISSECULARES: DOSSIÊ, CURSO E RECURSOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  

CAROLINA FREITAS PIMENTA PERES 
 

O projeto de estágio interno complementar, intitulado "CENAS FINISSECULARES: 

DOSSIÊ, CURSO E RECURSOS", foi criado em 2015, com o objetivo de: 1- estudar 

a literatura finissecular, com ênfase na produção portuguesa do final do século XIX; 

2- elaborar material didático-científico e recursos para ensino-aprendizagem de 

literatura, apoderando-se de novas tecnologias de comunicação; e 3- estimular a 

leitura literária e a reflexão crítica acerca dos problemas abordados, contribuindo 

para uma consolidação do letramento literário dos discentes da UERJ-FFP. Em 

poucos meses, o projeto já está elaborando um Dossiê, intitulado CENAS 

FINISSECULARES, para a Revista periódica B4 da UERJ: Soletras, sobre a literatura 

dos dois últimos fins de século, que contará com textos de vários pesquisadores 

reconhecidos, incluindo entrevista ao professor CARLOS REIS, da Universidade de 

Coimbra. Além disso, os integrantes do projeto vêm se dedicando à organização de 

um evento acadêmico-científico: o III Simpósio Internacional Margens & Periferias, 

sobre o tema “Entre dois fins de século - Literaturas em língua portuguesa e outras 

artes", a ser realizado na UERJ-FFP, em São Gonçalo, entre 3 e 5 de novembro. 

Trata-se de evento chancelado pela ABRAPLIP, fruto de uma parceria entre a UERJ-

FFP e a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, cuja segunda edição ocorreu na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto; e a primeira edição na UEA, em 

Manaus, em 2011, originando publicações relevantes e consolidando a pesquisa na 

UEA. O evento internacional promovido pelo projeto de EIC destina-se a 

universitários, professores e alunos da educação básica; e originará também 

publicação das palestras de pesquisadores da USP, UEA, UPorto, UERJ, UFRJ, UFF e 

outras instituições, consolidando a UERJ-FFP, como polo de pesquisa sobre 

literatura e artes finisseculares. Além disso, estamos finalizando o site para divulgar 

o material produzido e informações sobre as atividades do referido projeto, tais 

como leituras dramatizadas de textos literários em parceria com os projetos de 

Extensão: UERJ-FFP em Cena. Por tudo isso, acreditamos que o projeto vem 

contribuindo para uma consolidação do letramento literário dos alunos da FFP, 

desenvolvendo estratégias e recursos que valorizam a literatura e melhoram a 

abordagem ao texto literário em materiais didático-científicos. 
 

E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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CONSOLIDANDO AS LICENCIATURAS DO INSTITUTO DE LETRAS DA UERJ 

ATRAVÉS DO PROGRAMA PRODOCÊNCIA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Estagiário(s):  

Tamires Alves Pequeno 
 

Desde 2010, o Instituto de Letras da UERJ (ILE) faz parte do Programa Prodocência 

(Programa de Consolidação das Licenciaturas), uma ação da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior) que tem como objetivo o 

fomento, a inovação e a elevação da qualidade dos cursos de formação de 

professores para a Educação Básica e, com isso, a valorização da carreira docente. 

Através de recursos concedidos pela CAPES ao ILE/UERJ e de espaços físicos e 

equipamentos concedidos pelo ILE, montaram-se o Laboratório de Prodocência e o 

Miniauditório de Prodocência, espaços onde se realizam eventos acadêmicos 

voltados para a formação docente (congressos, simpósios, palestras, oficinas etc.) 

e reuniões de trabalho e pesquisa entre docentes, docentes e discentes e mesmo 

entre discentes. Além desses dois espaços, foi possível também a reforma do 

auditório RAV 114, que foi equipado para atender às demandas da educação 

inclusiva, como, por exemplo, o processo ensino-aprendizagem de LIBRAS. O 

bolsista de EIC que atua neste projeto é responsável pelo funcionamento do 

Laboratório de Prodocência, garantindo que professores e estudantes das nove 

habilitações dos cursos de Licenciatura em Letras oferecidas pelo ILE/UERJ 

(Português-Literaturas, Inglês-Literaturas, Português-Alemão, Português-Espanhol, 

Português-Francês, Português-Grego, Português-Italiano, Português-Japonês e 

Português-Latim) tenham acesso a ele e possam desenvolver atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Além disso, o bolsista também trabalha na promoção e 

organização dos eventos que acontecem no Miniauditório de Prodocência e no 

auditório RAV 114, e também atua em atividades de pesquisa, que tenham por 

objetivo contribuir para a formação docente. 
 

E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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COSE NOSTRE: UMA NOVA EDIÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA ALEXANDRA GONCALVES 

Estagiário(s):  

Michelle Cardoso de Sá 
 

O Cose Nostre - Jornal Bilíngue foi criado pela saudosa professora dr.ª Maria Franca 

Zuccarello em 2011, a partir de uma demanda dos alunos por um instrumento que 

lhes proporcionasse uma maior interação entre si e, ao mesmo tempo, fornecesse 

informações sobre eventos da UERJ e da Itália. Em 2015, nosso jornal iniciou uma 

nova fase. Até o ano passado, era um jornal publicado em papel, numa parceria 

com a gráfica da UERJ. Agora, ele é publicado totalmente on-line, em site 

wikispaces e em página do facebook. A passagem do papel para a internet visava 

aproximar quem faz o jornal, coordenadora e bolsista, do público para o qual foi 

idealizado, que é composto por nossos alunos da graduação em letras, habilitação 

português-italiano, mas também alunos de outras graduações da UERJ e nossos 

servidores em geral. Como um efeito colateral muito positivo, atraímos também um 

público inesperado, de alunos das graduações de língua italiana de outras 

instituições a pessoas de fora da área de Letras, mas que, como nós, amam o 

‘vecchio paese’. Durante a vigência do projeto, buscamos definir com quais temas 

trabalhar: essencialmente com cultura italiana, nos seus mais variados matizes, de 

música clássica/pop a escritores e cineastas novos, mas também curiosidades sobre 

língua, dicas para aperfeiçoamento da redação e leitura, culinária e tantos outros 

temas. Procuramos mostrar aspectos da personalidade do cidadão italiano e de 

como se dá a interação do povo italiano entre si e com o outro. Além disso, criamos 

uma área para a interação dos leitores, onde eles podem publicar seus poemas e 

contos curtos. Outra atividade desenvolvida pela bolsista foi acompanhar eventos 

que foram realizados pelo setor e a respectiva divulgação na página, tanto em 

relação à publicidade dos mesmos, como da realização, mostrando o público que o 

prestigiou e os personagens envolvidos. Neste segundo semestre, já mais 

consolidado, o jornal começa a participar da organização e realização de eventos no 

Instituto. Pela sua natureza interativa, o Facebook foi o local onde pudemos 

perceber mais a presença dos leitores-alunos. Os resultados foram bastante 

positivos, com alunos que interagiram tanto através da página quanto através do e-

mail do jornal, com postagens compartilhadas, contos e poesias enviadas. 
 

E-mail: patricialexg@gmail.com 
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PARA CONSULTORIA E APRENDIZAGEM 

DE LÍNGUAS E CULTURAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

GABRIELA MARQUES-SCHAFER 

Estagiário(s):  

Leandra Marchezi dos Santos 
 

A articulação entre teoria e prática permeiam, atualmente, a formação de 

professores, e isso se estabelece em diversos documentos do Ministério da 

Educação, como o Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe que “a aquisição de 

competências requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-

prática, ou seja, toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer 

articulado com a reflexão” (BRASIL, 2001, p. 29). O desafio na formação de 

professores de alemão como língua estrangeira é, por um lado, ministrar cursos da 

língua alvo ao longo de quatro anos de graduação, que possibilitem ao estudante 

desenvolver competência linguística equivalente ao nível B2 do Quadro Europeu 

Comum Europeu de Referências para Línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001) e, 

por outro lado, oferecer disciplinas e desenvolver projetos que contribuam para 

aquisição de conhecimento teórico e para a reflexão sobre a prática. A maioria de 

nossos estudantes ingressa no curso sem conhecimentos prévios de alemão, 

apresenta poucas experiências com aprendizagem de línguas, e, 

consequentemente, também, pouco conhecimento de estratégias de aprendizagem. 

Dessa forma, a proposta do presente trabalho é apresentar o trabalho de estágio 

interno complementar que está sendo desenvolvido dentro do Projeto de Extensão 

CALIC (Consultoria e Aprendizagem de Línguas e Culturas) cujo objetivo é apoiar 

aprendizes de língua estrangeira a desenvolver e aprimorar suas competências de 

aprendizagem e de reflexão crítica. 
 

E-mail: gabrielamarques@yahoo.com 
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E AS LÍNGUAS ERAM OUTRAS: PROCESSO DE GRAMATIZAÇÃO DE LÍNGUAS 

INDÍGENAS NO BRASIL COLONIAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise 

Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 

Supervisor(es) Participante(s):  

LUIZ FELIPE ANDRADE SILVA 

Estagiário(s):  

Thiago de Souza Andrade 
 

A chegada da esquadra de Cabral na costa brasileira no século XVI estabeleceu 

uma série de conflitos entre os nativos e os colonizadores. No que concerne aos 

estudos linguísticos é imprescindível afirmar que as línguas encontradas pelos 

portugueses eram, além de difícil compreensão, de extrema distinção das que eles 

haviam tido contato desde então, ou seja, as que eram faladas na Europa. A partir 

desse acontecimento (Guimarães, 2004), estabelecemos horizonte de retrospecção 

e de projeção (Auroux, 1992) dos processos de institucionalização das línguas 

indígenas durante o período colonial (séculos XVI, XVII e XVIII) no Brasil. Nesse 

sentido, focalizamos nas ações dos principais “estudiosos” e documentadores 

dessas línguas durante esta fase da nossa história, grupo esse que é formado por 

religiosos (jesuítas, na maior parte), viajantes e pesquisadores. Para fundamentar 

nosso trabalho, o esboço teórico é instituído a partir dos estudos da análise do 

discurso defendido por M. Pêcheux na França e, posteriormente, por E. Orlandi, no 

Brasil, além das contribuições da História das Ideias Linguísticas, principalmente 

nos trabalhos desenvolvidos por Auroux (1992). Utilizamos também as reflexões 

contidas nos trabalhos de Linguistas brasileiros estudioso da área das línguas 

indígenas brasileiras como Seki (1999), Rodrigues (1993; 2005), Borges (2001), 

Souza (2010), Monserrat (2001) e outros. Retratamos, nessa pesquisa, os 

conceitos de língua geral, catequização indígena e arte como gramática. Essa 

análise objetiva-se, portanto, a compreender a importância desses primeiros 

contatos oficiais entre o branco colonizador e os nativos indígenas no campo 

linguístico, captando assim os caminhos usados para a compreensão e estudos 

dessas línguas, as reais intenções e o impacto dessas atividades nas comunidades 

linguísticas. 
 

E-mail: angelacf@bol.com.br 
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EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO: CADERNOS DO FÓRUM NDL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO 

Estagiário(s):  

Lanna Azeredo Motta 
 

A formação do graduando em letras é composta por atividades que se orientam 

para a construção de um profissional que tenha consciência da sua função social e 

de suas futuras possibilidades de ação no sistema social. Uma das formas de se 

propiciar o engajamento neste processo de reflexão é aproximar o discente da 

realidade das atividades ligadas à revisão, diagramação e produção de textos para 

publicação acadêmica, nesse caso, os Cadernos do Fórum Núcleo de 

Desenvolvimento Linguístico (NDL), publicação em parceria com o projeto de 

extensão Dialogarts e SePEL. Além de propiciar a chance de solidificação de seus 

conhecimentos tanto em língua portuguesa como em língua estrangeira, este 

projeto auxilia no conhecimento das técnicas de editoração computadorizada e dos 

recursos de informática e de edição de textos, fundamentais para o futuro 

profissional que atue na área. As características dos materias textuais que 

comporão os Cadernos são: artigos e relatos de pesquisa apresentados nos eventos 

Fórum de Estudos em Língua e Literatura Inglesa (FELLI), realizados desde 2005 na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ e a coleção de recursos didáticos 

(exercícios, jogos, atividades de leitura, etre outros) produzidos pelos monitores do 

Curso de Língua Inglesa para a Comunidade (CLIC), atividade de extensão 

realizada desde 2004 na mesma unidade. Já iniciado em 2011, o projeto assumiu a 

responsabilidade de publicação e gerenciamento dos recursos online do NDL que 

incluem blog, site em domínio próprio, páginas de acesso para cadastro de 

participantes das atividades organizadas e publicações online. 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
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ESCRITÓRIO DE REVISÃO DE TEXTOS DO CEFIL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANDRE NEMI CONFORTE 

Supervisor(es) Participante(s):  

FLÁVIO BARBOSA DE AGUIAR 

Estagiário(s):  

TAIANA ARAUJO DAS NEVES 
 

Introdução - O serviço de revisão textual é uma das duas grandes atividades 

exercidas pelo Centro Filológico Clóvis Monteiro (CEFIL), juntamente com o 

trabalho de consultoria linguístico-gramatical, carro-chefe do Centro desde 1993, 

quando foi criado pelo atual coordenador UERJ, o Prof. Dr. Claudio Cezar Henriques. 

Ao assumir a coordenação do Centro Filológico, o Prof. Flávio de Aguiar Barbosa 

passou a coordenar também os trabalhos de revisão de textos; no entanto, com a 

crescente demanda desse tipo de serviço, viu-se o professor Flávio Barbosa instado 

a compartilhar essa tarefa com o proponente, no intuito de torná-la mais dinâmica, 

célere e ampla. 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. Atividades desenvolvidas - 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. Resultados 

alcançados - 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. Como 

nossas atividades são ininterruptas, ou seja, o trabalho de revisão textual já é 

permanentemente realizado no Centro Filológico, nosso cronograma se define 

basicamente pela manutenção dos serviços permanentes do projeto, sem definição 

de etapas. E, cumprindo com a natureza de nosso projeto, temos servido 

regularmente às comunidades interna e externa nesta atividade que, cada vez 

mais, tem se mostrado fundamental no mundo letrado em que vivemos. 
 

E-mail: andreconforte@yahoo.com.br 
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EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS SOCIOLINGUÍSTICAS E OS 

NOVOS ESTUDOS DE LETRAMENTO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise 

Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS LUIZ WIEDEMER 

Estagiário(s):  

Letícia Alves dos Santos 
 

O presente painel tem por objetivo apresentar o projeto de EIC, em 

desenvolvimento, no qual investigamos a possível relação existente entre as noções 

teóricas de Comunidade de Prática (ECKERT, 2005) e Novos Estudos do Letramento 

- NEL (STREET, 2014), com base nas atividades de pesquisa desenvolvidas pelo 

Grupo de Pesquisa “Linguagem & Sociedade” (UERJ/FFP – CNPq). Como 

metodologia de trabalho, tencionamos a elaborar um panorama epistemológico da 

confluência das duas teorias, investigar as práticas socioculturais e as práticas 

sociolinguísticas estabelecidas por essas comunidades, já que tais realizações 

refletem nos níveis de estrutura linguística. Acreditamos que os NEL podem adquirir 

novas perspectivas a partir do conceito de comunidade de prática, uma vez que a 

ligação que a comunidade estabelece com o uso da escrita gera determinados 

“padrões” que são sustentados por instituições, ou seja, modos regulares de 

falar/escrever e configurações particulares de uso. Tal fato acarreta no ato de 

compartilhar múltiplas maneiras de fazer coisas, de falar; em dividir crenças, 

valores: práticas – as quais envolvem as identidades pessoais e ocasionam em 

produções de significados sociais que são atrelados à linguagem. O letramento 

suscita a combinação de linguagens que ativam uma determinada identidade 

particular ou determinada comunidade de prática (identidade de grupo). Com o 

advento dos multiletramentos e multimodalidades nas sociedades contemporâneas, 

a questão da identidade torna-se proeminente, no sentido de estar sendo cada vez 

mais negociada e elaborada, não só através das interações sociais, como também 

pelas influências dos meios e da mídia, que estruturam relações específicas de 

poder, formas de conhecimento e da própria identidade. Diante disso, nota-se que 

as identidades podem ser experimentadas em diferentes comunidades de práticas 

discursivas, levando à variedade de linguagem e estilo em determinados contextos 

e usos. Assim, evidencia-se que usos de diferentes linguagens sociais envolvem 

mais do que aprender a linguagem como estrutura ou como conjunto de 

competências e habilidades, e que o engajamento em múltiplos letramentos emana 

da incorporação de diferentes discursos que são refletidos em demarcações de 

comunidades de práticas. A prática acadêmica complementar às disciplinas 

cursadas, nesse sentido, gera uma visão mais verdadeira e ampla do futuro campo 

de atuação do estudante, além de prepará-lo cientificamente para especializações 

futuras. 
 

E-mail: mlwiedemer@gmail.com 
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ECOS ESPECIAL: INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E DIDÁTICA DAS LÍNGUAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Paolo Torresan 

Estagiário(s):  

Iuri Pavan Dias 

Voluntário(s):  

Marcia de Oliveira Braga 
 

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/). A cada ano são previstos pelos editores a organização de dois 

números regulares semestrais. Além desses dois números, preveem-se outros 

especiais cujos textos neles apresentados possam orbitar em temáticas livres ou 

ainda em dossiês. À submissão cega por pares são aceitos Artigos, Ensaios, 

Entrevistas, Resenhas e Traduções. Todos os textos são publicados em formato 

bilíngue (Português e uma língua estrangeira). Para 2015/2 organiza-se um número 

dedicado às Inteligências Múltiplas e Didáticas das Línguas, a partir da tradução 

para o Português do Brasil do livro Intelligenze e Didattica delle Lingue 

(TORRESAN: 2008,154.). Abordar em um número a teoria das inteligências 

múltiplas proposta por GARDNER: 1983 traz à baila A noção comum de inteligência 

e, com isso, propicia a revisão de conceitos sobre a aprendizagem humana. A 

escolha da temática do periódico considerou a relevância da obra acima para 

aqueles que se dedicam e se interessam pelo ensino e aprendizagem de línguas, 

bem como a congregação de estudiosos de diversas nacionalidades que ofertarão 

aos leitores suas visões, vivências e experiências sobre o assunto. Palavras-chave: 

Inteligências Múltiplas, Didáticas das Línguas, Ensino e Aprendizagem, Periódicos. 
 

E-mail: clpraxedes@yahoo.it 
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EDITORAÇÃO DA PÁGINA DO PROGRAMA DE ESTUDOS GALEGOS 

UERJ/XUNTA DE GALICIA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA MARIA S. AMORIM 

Estagiário(s):  

Gabriel Pereira Kaizer Junior 

Voluntário(s):  

Raphael dos Santos Miguelez Perez 
 

O projeto de revisão/editoração da publicação regular do Programa de Estudos 

Galegos (UERJ/ Xunta de Galicia, contemplado por uma bolsa de estágio interno 

complementar para o aluno bolsista Gabriel Pereira Kaizer Junior, tem como escopo 

assessorar o trabalho de publicação impressa do Programa, que conta com 

publicações regulares como a coleção Estante Medieval e os Estudos Galego-

Brasileiros, além da assessoria às páginas na internet do Programa (site do 

Instituto de Letras) e em redes sociais, como o Facebook. Nesse trabalho específico 

na web, o bolsista Gabriel Pereira Kaizer Junior vem atuando mais assiduamente. 

Seu trabalho consiste em desenvolver e atualizar a página oficial do Programa, bem 

como a sua divulgação em redes sociais. O bolsista também colabora com a 

manutenção do perfil do Programa no Facebook, que estabelece contato entre o 

leitor galego que atua na graduação e extensão do Instituto de Letras da UERJ, os 

alunos das disciplinas eletivas universais oferecidas pelo ILE, através do Programa 

de Estudos Galegos, e toda a comunidade interessada. O PROEG está associado 

também ao blogue "Quilombo Noroeste", criado pelo leitor da Galicia na UERJ, 

professor Denis Vicente Rodriguez. O blogue em tela apresenta informações mais 

dinâmicas sobre as atividades desenvolvidas no PROEG, uma vez que a página do 

PROEG, inserida na Instituto de Letras, não permite arquivos pesados, como 

imagens, vídeos, letras de música, filmes etc. Pretendemos, nos próximos meses, 

criar um link direto do blogue para a página, atualizando-a mais rapidamente. 
 

E-mail: claudia.amorim@uol.com.br 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alcebíades Martins Arêas. 

Estagiário(s):  

Érika Ramos Marques 
 

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César – Centro de Produção realiza, 

tanto para a comunidade interna (UERJ) quanto para a comunidade externa, 

trabalhos de tradução de diversos tipos e gêneros de textos do alemão, espanhol, 

francês, inglês, ou italiano, para o português. Em alguns casos trabalha-se também 

com versões do português para qualquer uma dessas línguas. Entre as traduções 

realizadas constam artigos, resumos, transcrições, manuais, dissertações, entre 

outros. Almeja-se que os bolsistas ao final tenham não apenas uma experiência 

profissional voltada para a tradução enquanto área de trabalho, mas também 

enquanto campo de pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Além de oferecer 

serviços de tradução e versão, o Escritório Modelo também promove a pesquisa e o 

aprofundamento nos Estudos de Tradução, através da análise de textos teóricos 

sobre o tema; constante investigação acerca de técnicas e procedimentos 

tradutórios, compilação de glossários, arquivos e outros materiais que sirvam de 

apoio tanto para futuros bolsistas quanto para a comunidade externa. Os 

Orientadores desempenham papel fundamental nesse trabalho, fornecendo 

materiais de pesquisa e discussão, elucidando dúvidas dos bolsistas e buscando 

sempre o comprometimento com a qualidade do serviço de tradução prestado. 

Dessa forma, o trabalho no Escritório Modelo proporciona enriquecimento e 

experiência aos bolsistas nas técnicas, procedimentos e protocolos relacionados às 

habilidades de interpretar e traduzir as línguas estrangeiras, habilitando-os a um 

promissor futuro na carreira de tradução. 
 

E-mail: escrtrad.uerj@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Renato Venâncio Henrique de Sousa 

Estagiário(s):  

Virgínia Carollo da Costa Dias 
 

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César – Centro de Produção realiza, 

tanto para a comunidade interna (UERJ) quanto para a comunidade externa, 

trabalhos de tradução de diversos tipos e gêneros de textos do alemão, espanhol, 

francês, inglês, ou italiano, para o português. Em alguns casos trabalha-se também 

com versões do português para qualquer uma dessas línguas. Entre as traduções 

realizadas constam artigos, resumos, transcrições, manuais, dissertações, entre 

outros. Almeja-se que os bolsistas ao final tenham não apenas uma experiência 

profissional voltada para a tradução enquanto área de trabalho, mas também 

enquanto campo de pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Além de oferecer 

serviços de tradução e versão, o Escritório Modelo também promove a pesquisa e o 

aprofundamento nos Estudos de Tradução, através da análise de textos teóricos 

sobre o tema; constante investigação acerca de técnicas e procedimentos 

tradutórios, compilação de glossários, arquivos e outros materiais que sirvam de 

apoio tanto para futuros bolsistas quanto para a comunidade externa. Os 

Orientadores desempenham papel fundamental nesse trabalho, fornecendo 

materiais de pesquisa e discussão, elucidando dúvidas dos bolsistas e buscando 

sempre o comprometimento com a qualidade do serviço de tradução prestado. 

Dessa forma, o trabalho no Escritório Modelo proporciona enriquecimento e 

experiência aos bolsistas nas técnicas, procedimentos e protocolos relacionados às 

habilidades de interpretar e traduzir as línguas estrangeiras, habilitando-os a um 

promissor futuro na carreira de tradução. 
 

E-mail: escrtrad.uerj@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Maria Alice Gonçalves Antunes 

Estagiário(s):  

Maira Moreira de Moura 
 

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César – Centro de Produção realiza, 

tanto para a comunidade interna (UERJ) quanto para a comunidade externa, 

trabalhos de tradução de diversos tipos e gêneros de textos do alemão, espanhol, 

francês, inglês, ou italiano, para o português. Em alguns casos trabalha-se também 

com versões do português para qualquer uma dessas línguas. Entre as traduções 

realizadas constam artigos, resumos, transcrições, manuais, dissertações, entre 

outros. Almeja-se que os bolsistas ao final tenham não apenas uma experiência 

profissional voltada para a tradução enquanto área de trabalho, mas também 

enquanto campo de pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Além de oferecer 

serviços de tradução e versão, o Escritório Modelo também promove a pesquisa e o 

aprofundamento nos Estudos de Tradução, através da análise de textos teóricos 

sobre o tema; constante investigação acerca de técnicas e procedimentos 

tradutórios, compilação de glossários, arquivos e outros materiais que sirvam de 

apoio tanto para futuros bolsistas quanto para a comunidade externa. Os 

Orientadores desempenham papel fundamental nesse trabalho, fornecendo 

materiais de pesquisa e discussão, elucidando dúvidas dos bolsistas e buscando 

sempre o comprometimento com a qualidade do serviço de tradução prestado. 

Dessa forma, o trabalho no Escritório Modelo proporciona enriquecimento e 

experiência aos bolsistas nas técnicas, procedimentos e protocolos relacionados às 

habilidades de interpretar e traduzir as línguas estrangeiras, habilitando-os a um 

promissor futuro na carreira de tradução. 
 

E-mail: escrtrad.uerj@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Talita de Assis Barreto 

Estagiário(s):  

Daniela Lima de Mesquita 
 

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César – Centro de Produção realiza, 

tanto para a comunidade interna (UERJ) quanto para a comunidade externa, 

trabalhos de tradução de diversos tipos e gêneros de textos do alemão, espanhol, 

francês, inglês, ou italiano, para o português. Em alguns casos trabalha-se também 

com versões do português para qualquer uma dessas línguas. Entre as traduções 

realizadas constam artigos, resumos, transcrições, manuais, dissertações, entre 

outros. Almeja-se que os bolsistas ao final tenham não apenas uma experiência 

profissional voltada para a tradução enquanto área de trabalho, mas também 

enquanto campo de pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Além de oferecer 

serviços de tradução e versão, o Escritório Modelo também promove a pesquisa e o 

aprofundamento nos Estudos de Tradução, através da análise de textos teóricos 

sobre o tema; constante investigação acerca de técnicas e procedimentos 

tradutórios, compilação de glossários, arquivos e outros materiais que sirvam de 

apoio tanto para futuros bolsistas quanto para a comunidade externa. Os 

Orientadores desempenham papel fundamental nesse trabalho, fornecendo 

materiais de pesquisa e discussão, elucidando dúvidas dos bolsistas e buscando 

sempre o comprometimento com a qualidade do serviço de tradução prestado. 

Dessa forma, o trabalho no Escritório Modelo proporciona enriquecimento e 

experiência aos bolsistas nas técnicas, procedimentos e protocolos relacionados às 

habilidades de interpretar e traduzir as línguas estrangeiras, habilitando-os a um 

promissor futuro na carreira de tradução. 
 

E-mail: escrtrad.uerj@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ebal Sant’Anna Bolacio Filho 

Estagiário(s):  

Juliana Borges de Figueiredo 
 

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César – Centro de Produção realiza, 

tanto para a comunidade interna (UERJ) quanto para a comunidade externa, 

trabalhos de tradução de diversos tipos e gêneros de textos do alemão, espanhol, 

francês, inglês, ou italiano, para o português. Em alguns casos trabalha-se também 

com versões do português para qualquer uma dessas línguas. Entre as traduções 

realizadas constam artigos, resumos, transcrições, manuais, dissertações, entre 

outros. Almeja-se que os bolsistas ao final tenham não apenas uma experiência 

profissional voltada para a tradução enquanto área de trabalho, mas também 

enquanto campo de pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Além de oferecer 

serviços de tradução e versão, o Escritório Modelo também promove a pesquisa e o 

aprofundamento nos Estudos de Tradução, através da análise de textos teóricos 

sobre o tema; constante investigação acerca de técnicas e procedimentos 

tradutórios, compilação de glossários, arquivos e outros materiais que sirvam de 

apoio tanto para futuros bolsistas quanto para a comunidade externa. Os 

Orientadores desempenham papel fundamental nesse trabalho, fornecendo 

materiais de pesquisa e discussão, elucidando dúvidas dos bolsistas e buscando 

sempre o comprometimento com a qualidade do serviço de tradução prestado. 

Dessa forma, o trabalho no Escritório Modelo proporciona enriquecimento e 

experiência aos bolsistas nas técnicas, procedimentos e protocolos relacionados às 

habilidades de interpretar e traduzir as línguas estrangeiras, habilitando-os a um 

promissor futuro na carreira de tradução. 
 

E-mail: escrtrad.uerj@gmail.com 
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EVENTOS ACADÊMICOS DO INSTITUTO DE LETRAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES 

Estagiário(s):  

Alexia Araujo Alves da Silva 
 

O projeto Calendário de Eventos Acadêmicos do Instituto de Letras da UERJ tem 

como uma de suas bases teóricas o planejamento de Relações Públicas para a 

comunicação integrada, como prevê KUNSCH (2003). Isto acontece porque esses 

eventos, sejam institucionais (como as confraternizações semestrais ou 

transmissões de cargo) ou acadêmicos (Fóruns, Seminários, aulas inaugurais), 

fazem parte da identidade institucional do ILE, reunindo todos os seus públicos - 

alunos, docentes e professores técnico-administrativos e comunidade externa (ver 

ESTRELLA E FERNANDEZ In: ESTRELLA at ali, 2009). Leva-se em conta, também, a 

organização dos eventos, desde seu planejamento até a divulgação (KUNSCH, 

2003). O projeto, ainda, é comprometido com as regras de cerimonial e protocolo 

(MEIRELLES, 2000) exigidas pelo ambiente universitário e com a memória 

institucional, reunindo os eventos que fazem parte da vida do Instituto de Letras 

desde sua criação. O projeto presta serviço de apoio logístico, operacional e 

divulgação de eventos ocorridos no ILE e gestados por outros departamentos e/ou 

professores. Apoia também, por meio da atuação da bolsista,o projeto Letras 

Informa na publicação e divulgação de eventos internos e externos relacionados às 

áreas de conhecimento relacionadas a Letras. Para essa função, redata releases de 

divulgação dos eventos institucionais e acadêmicos e colabora na elaboração de 

cartazes e convites. Realiza ainda a confecção dos certificados para Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). Neste pôster, apresentaremos o Calendário 

Cultural do Instituto de Letras destacando os eventos organizados integralmente 

pelas estagiárias do Projeto bem como aqueles que dependeram de seu apoio 

parcial. 
 

E-mail: aliceenglishuerj@gmail.com 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PRODUÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO PARA ALUNOS ORIUNDOS DE CLASSES POPULARES E 

COMUNIDADES CONFLAGRADAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Elaine Cristina da Rocha Coelho 

Voluntário(s):  

Ivanete França Galvão de Carvalho 
 

O presente trabalho é fruto do projeto de Estágio Interno Complementar (EIC) que 

busca contribuir com a formação de leitores competentes articulando diferentes 

conceitos e contextos para elaborar proposições teórico-metodológicas que 

colaborem para a superação das dificuldades que a escola enfrenta quanto ao 

desenvolvimento da compreensão leitora no ensino médio, sobretudo, neste caso, 

dos alunos oriundos de classes populares e de comunidades conflagradas. 

Considerando o trabalho com pessoas originárias de comunidades de práticas 

(WENGER, 2008) que utilizam variedades linguísticas orais de menor prestígio 

social faz-nos refletir sobre possíveis estratégias que lhes possibilitem o domínio 

das formas da língua valorizadas socialmente - orais e escritas. Nesta perspectiva, 

formar leitores implica pensar em estratégias que articulem o cognitivo e o 

sociocultural. Neste projeto, são elaboradas estratégias pedagógicas baseadas nos 

quatros campos de conhecimento necessários à compreensão leitora: 

conhecimentos relativos ao texto; conhecimentos relativos ao(s) objetivo(s) da 

leitura; conhecimentos relativos às estratégias de leitura; conhecimentos relativos 

ao papel do sujeito como leitor. Sendo assim, os princípios teórico-metodológicos 

que norteiam a elaboração do material didático partem dos aspectos socioculturais 

da leitura e se ancora no trabalho com os gêneros textuais em diferentes contextos 

de interlocução. Apresentaremos os princípios metodológicos utilizado nas Oficinas 

de Língua Portuguesa realizadas pelo projeto Letrajovem, que se materializam na 

ressignificação da sequência didática e configuram como uma metodologia de 

imersão sociocultural em etapas. A primeira etapa enfatiza os gêneros secundários 

orais de menor complexidade ou primários escritos, com foco em um tema; a 

segunda compreende o trabalho com gêneros secundários escritos, o 

aprofundamento em um gênero do discurso e no tema, com ênfase em atividades 

escritas formuladas a partir de estratégias de leitura (SOLÉ, 1998) de textos de 

nível linguístico complexo; a terceira etapa é o compartilhamento da produção, o 

blog do projeto, como suporte de circulação e de interação social. Neste trabalho 

contemplaremos as etapas de organização e construção do material didático, em 

forma de sequências didáticas, adequado às necessidades de alunos que 

apresentam defasagem de aprendizagem no ensino médio numa perspectiva 

sociocultural. 
 

E-mail: lisboamarcia@hotmail.com 
  



681 

  

 
INTERPRETANTDO O UNIVERSO NIPÔNICO: PRÁTICAS TRADUTÓRIAS DO 

JAPONÊS PARA O PORTUGUÊS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  

Aline Batista dos Reis Valle 

Èrika Rumblesperger Guerra 
 

Em um mundo globalizado e com a necessidade de diálogo entre as nações, a 

prática da tradução se mostra fundamental. Dada sua importância, os estudos de 

tradução vêm obtendo cada vez mais espaço no campo dos estudos linguísticos. O 

curso de Letras Português/Japonês da Uerj completa no ano que vem dez anos de 

sua existência, tendo formado, até então, professores competentes para atuar com 

o ensino de língua e cultura japonesa no Brasil. No entanto, dada a crescente 

demanda de tradutores na área, acreditamos ser de fundamental importância que 

possamos oferecer a nossos alunos experiência prática e reflexão acerca das 

práticas da tradução, sejam em nível literário, técnico, juramentado etc. Objetiva-

se formar um núcleo sólido de estudos da tradução voltados para a língua 

japonesa, permitindo o aperfeiçoamento dos profissionais formados pela Uerj e 

dando maior credibilidade a estes ao atuarem como tradutores profissionais de 

materiais nipônicos em geral. Pretendemos focar o estágio tanto no 

aprofundamento teórico quanto na prática de tradução, de forma que os bolsistas 

adquiram experiência e habilidade nesse campo. Espera-se que os bolsistas possam 

formar suas concepções de língua e cultura, utilizando seus conhecimentos não só 

na prática de tradução como em outros campos em que forem atuar, como no 

ensino de línguas. Pretendemos que os bolsistas se sintam teoricamente 

capacitados e que tenham um olhar crítico para atuarem nos diversos campos da 

tradução, seja na tradução literária, com obras japonesas ganhando cada vez mais 

espaço no Brasil, como na tradução técnica, juramentada ou de outra natureza. 
 

E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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JORNAL CLÁSSICO: NOTÍCIAS DA ANTIGUIDADE EM GREGO E LATIM 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FERNANDA LEMOS DE LIMA 

Estagiário(s):  

Marianne Franco Pereira 
 

O Jornal Clássico tem como objetivos despertar o interesse da comunidade discente 

pelas Letras Clássicas, apontando para a riqueza de experiência que os estudos 

clássicos podem oferecer e proporcionar uma experiência mais interativa entre os 

estudantes de Letras Clássicas e seus objetos de estudo. Com a segunda edição do 

Jornal Clássico, pretendemos inserir o elemento lúdico no cotidiano dos estudantes 

de Letras, ao mesmo tempo em que nos propomos a tornar a Cultura Clássica mais 

familiar no meio acadêmico. Nesse projeto ainda recente, apresentamos a segunda 

edição do Jornal Clássico, intitulado A Última Hora (Ultima Hora, em latim e 

Τελευταία Ώρα, em grego), que conta com matérias diversificadas, escritas em 

grego e em latim, além de uma seção para o exclusivo divertimento de seus 

leitores. Na folha latina, é apresentado em forma de notícia um texto que versa 

sobre a violenta erupção do Vesúvio no ano de 79, também produzimos uma seção 

de entretenimento com palavras cruzadas com temáticas clássicas latinas. Já a 

contraparte grega, é ilustrada com notícias referentes ao século V a.C. e, 

especialmente, á guerra fratricida entre Atenas e Esparta. Seguindo os passos 

iniciados na primeira edição, esperamos que a nova edição de A Última Hora 

continue guiando estudantes e curiosos em direção a um contato inicial com as 

Letras Clássicas que seja tanto agradável quanto culturalmente enriquecedor. 

Pretende-se ainda conquistar um número maior de colaboradores eventuais para o 

jornal, garantindo, dessa forma, não apenas uma maneira lúdica de desenvolver a 

leitura dos estudantes de clássicas, mas, igualmente, a produção de texto em latim 

e grego. 
 

E-mail: fernandalimagr@gmail.com 
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LETRAS INFORMA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TANIA MARA GASTAO SALIES 

Estagiário(s):  

Priscila Gaspar Andrade 

Raquel Cristina Danzer de Souza Benedito 
 

O projeto LETRAS INFORMA oportuniza a construção de conhecimento por parte da 

comunidade externa e interna que circula no ILE ao disponibilizar matérias diversas 

nos murais do 11 andar. Sua relevância dá-se em vários níveis: Para a aluna-

bolsista, o projeto justifica-se por desenvolver reflexão crítica acerca das matérias 

que seleciona e também acerca dos assuntos que constituem a pauta de jornais e 

revistas relevantes para a comunidade que tem acesso aos murais. Além disso, a 

bolsista tem oportunidade de desenvolver habilidades em revisão de texto, 

elaboração de cartazes, diagramação entre outras. Conforme relato da própria 

bolsista, com os murais melhor ela entendeu o que é Letras e para quê Letras. Tal 

percepção lhe abriu novos horizontes em termos de formação profissional. Ou seja, 

o projeto contribui para a capacitação dos bolsistas participantes. Para a 

comunidade interna e para a comunidade externa, o projeto justifica-se pela 

divulgação de debates e informações atuais a que nem sempre as comunidades 

citadas têm acesso fácil. Alunos dos cursos de Línguas para a Comunidade 

(LICOM), em especial, solicitam cópias das matérias expostas para enriquecer 

pesquisas que desenvolvem em outras instituições ou para enriquecer aulas 

ministradas em escolas públicas municipais e estaduais. Alunos de graduação 

solicitam matérias para a elaboração de resenhas e outras tarefas na feitura de sua 

graduação. Em 2013-2014, implantamos o Letras Informa no Facebook, ampliando 

tal acesso e dinamizando o diálogo do Instituto de Letras com o público interno e 

externo. Enfim, o projeto possibilita a construção do conhecimento ao oportunizar a 

interação com as matérias divulgadas e, potencialmente, contribui para a formação 

profissional e intelectual do público alvo e da bolsista. 
 

E-mail: tanias.salies@gmail.com 
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LEITURA E ESCRITA COM BASE EM PISTAS VISUAIS: PRODUÇÃO DE 

MATERIAIS PARA O ENSINO DO PORTUGUÊS PARA SURDOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Mariana Gonçalves Ferreira de Castro 

Estagiário(s):  

Jéssica Castro Santos de Lima 

Voluntário(s):  

Jessica Ferreira de Carvalho 
 

O movimento brasileiro de política pública de inclusão da pessoa com deficiência 

tem diferentes propostas direcionadas para todos, sem distinção. A atual proposta 

de educação especial com perspectiva da educação inclusiva só é viável se for 

possível garantir um ensino equânime sem exclusão, por isso, depende de 

adequações curriculares. Quando o foco é a educação de estudantes surdos, tais 

“ajustes” vão da metodologia utilizada à produção de materiais didático-

pedagógicos que atendam às necessidades comunicacionais e diversidade 

linguística desses indivíduos. Diante da dificuldade de encontrar-se literatura de 

fácil compreensão para discentes surdos, principalmente a escassez de textos e 

atividades que atendam às especificidades do público infanto-juvenil usuário da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o Programa Rompendo Barreiras: Luta pela 

Inclusão (PRB-UERJ), a partir do projeto “Produção de Materiais Didático-

Pedagógicos e Acadêmicos para o Ensino de Língua Portuguesa como Segunda 

Língua para surdos”, objetiva disponibilizar Tecnologia Assistiva (TA) para a 

execução dos cursos de Língua Portuguesa Instrumental para Surdos, níveis I e II. 

A partir de encontros semanais para estudos sobre a surdez, a LIBRAS e as 

possíveis adequações de textos em Português, incluindo informações imagéticas, 

são elaborados materiais específicos para discentes surdos. Tendo em vista que nos 

cursos todo aprendizado é baseado no incentivo de acesso à leitura, o projeto tem 

a proposta de discutir, compreender, interpretar diferentes gêneros textuais, 

principalmente obras literárias. Sem dissociar leitura e escrita, no processo de 

aprendizagem do Português, tais materiais são produzidos de forma que, 

gradativamente, estudantes surdos cheguem, inclusive a produções autorais 

escritas em Língua Portuguesa. Dentre os materiais disponibilizados para o grupo, 

para o estudo das obras literárias, buscamos apoio visual em vídeos, gráficos, 

esquemas, desenhos, fotografias e outros. Tais procedimentos permitem que os 

surdos exercitem a leitura instrumental do Português. Atualmente temos, em nosso 

acervo, textos que podem ser lidos com o auxílio de diferentes recursos imagéticos 

e, para cada um deles, temos produção de textos autorais dos estudantes surdos, 

os quais estão cada vez mais elaborados. 
 

E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS: CONTOS E ENCANTOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA SILVA MICHELLI PERIM 

Supervisor(es) Participante(s):  

Flavio García Queiroz de Melo 

Estagiário(s):  

Tuane Silva Mattos 
 

Narrativas que iniciam com “Era uma vez” têm o poder de atrair – e encantar – 

crianças, jovens e até mesmo alguns adultos que não envelheceram. Talvez em 

decorrência disso, a Literatura Infantil e Juvenil e a preocupação com a formação 

do leitor literário venham atraindo o interesse de várias áreas, desde o mercado 

editorial e as feiras literárias específicas, como o meio acadêmico, o que se verifica 

por meio da promoção de cursos e congressos e do desenvolvimento de pesquisas 

de pós-graduação. O projeto de Estágio Interno Complementar intitulado 

“Trabalhando com a Literatura Infantojuvenil” debruça-se sobre a leitura e a análise 

de obras desta literatura, trazendo cada vez mais foco para esse campo do saber 

que ainda hoje carece de atenção nos cursos de Letras. O objetivo é viabilizar o 

acesso a narrativas, já de domínio público, através de publicações em meio virtual 

disponível na UERJ, em particular a publicação Dialogarts. Articulado a projeto 

apresentado de Iniciação à Docência, também em Literatura Infantojuvenil e 

direcionado à promoção de seminários e cursos, o trabalho aqui desenvolvido volta-

se para atividades ligadas a leitura, tradução, revisão e organização de textos 

literários, com vistas à confecção de material para fins didáticos e de pesquisa 

acadêmica, com especial atenção para as narrativas utilizadas nos eventos 

extensionistas. O projeto vem se dedicando aos contos de fadas ou contos 

maravilhosos do escritor francês Charles Perrault, considerado um dos fundadores 

do que se entende por Literatura Infantil. Perrault registrou histórias oriundas da 

transmissão oral, publicando-as na obra Histórias ou Contos dos Tempos Passados, 

com Moralidades, em 1697. Do livro, fazem parte narrativas conhecidas em quase 

todos os cantos do mundo, como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida do 

Bosque, Cinderela, O Gato de Botas, Barba Azul, além de outras mais. O trabalho 

do projeto iniciou-se com a leitura dos contos na língua original em que foram 

escritos, realizando-se a tradução para a língua portuguesa e atualmente opera-se 

a revisão dos textos e a comparação crítica com outras adaptações já existentes 

em português. Intenta-se oferecer uma tradução fidedigna, em publicação 

confiável, passível de ser utilizada em pesquisas acadêmicas e atuações docentes. 
 

E-mail: reginamichelli@globo.com 
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LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRA NA FORMAÇÃO DO ALUNO COTISTA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO 

Estagiário(s):  

Kilder da Cruz Nunes Filho 
 

O senso comum constrói a noção de indivíduo como um ser identitariamente coeso 

e bem delineado, único e autoconsciente de seu papel social, ou seja, de fácil 

identificação. Esta pressuposição, reflexo da concepção cartesiana (RAJAGOPALAN, 

2002,p.344-346), ajuda a construir a idéia de que, ao incorporarmos o papel social 

de aluno(a),este nos garante a coerência e consistência necessárias para atuarmos 

no espaço acadêmico. Contudo, é primordial considerarmos, frente às novas 

questões sobre a função da identidade no plano social, que identidades são 

construídas e constituídas sócio-historicamente e, portanto, carregam o traço 

característico da heterogeneidade. Neste sentido, a UERJ vivencia uma experiência 

importante na construção do conceito e da identidade do aluno/graduando: o 

sistema de cotas. No contexto do ensino de Letras, onde o tema é constantemente 

abordado e o contato com línguas estrangeiras amplia a questão da relação entre 

construção de visões de mundo, gerando novas percepções e sentidos sobre a 

individualidade, a questão da identidade torna-se parte da formação profissional. 

Assim sendo, o projeto aqui proposto pretende envolver o graduando no processo 

de construção de atividades didático-teóricas de interfaces no ensino de língua e 

literatura estrangeira. Este material objetiva articular as recentes questões teóricas 

sobre o processo de aprendizagem de língua estrangeira à construção de uma 

vivência social articulada na constante interpretação e análise de textos no espaço 

social. Processo esse que envolve construções e noções de realidade, ficção e 

plausibilidades, todas constantes na experiência com o fenômeno literário, que, 

articuladas, contribuem para a formação de “leitores do mundo”, ou seja, cidadãos 

capazes de articular estratégias complexas de construção de sentido no seu 

cotidiano e refletir sobre suas identidades como ator social, leitor e professor em 

formação. 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
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MARGENS NA FICÇÃO CONTEMPORÂNEA: TEORIA, HISTÓRIA, CULTURA E 

EDUCAÇÃO NA NARRATIVA DE BERNARDO CARVALHO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Carla Ferreira dos Santos de Oliveira 
 

Este projeto dá continuidade às pesquisas capitaneadas pela Teoria Literária, no 

âmbito da graduação em Letras, da FFP/UERJ. As obras de Paulo Lins e Bernardo 

Carvalho são espaços de reflexão essenciais para: estimular a leitura crítico-

reflexiva; se propor novas abordagens do texto literário em sala de aula; criar 

práticas de ensino, a partir do conhecimento dado pela obra de ficção (a mathesis); 

inserir o aluno nas propostas do Estágio Interno Complementar. Neste primeiro 

momento, será a obra de Bernardo Carvalho nosso alvo de investigação, mais 

especificamente no romance O filho da mãe. Sob os auspícios da mathesis 

barthesiana (BARTHES, 1987), que é a força dos saberes contidos no texto literário, 

buscaremos – no diálogo intertextual travado no romance de Lins, nas relações 

entre ficção, poesia popular e canção –fontes para a construção de novas formas de 

compreensão do texto literário. Assim, serão (1) a criação de uma forma híbrida de 

produção poética, que vem das áreas periféricas da cidade; e (2) os processos de 

mobilidade das populações ditas marginais, os pontos cardeais de nossa 

investigação, junto à formação do graduando e sua capacitação para a sala de aula. 

Em O filho da mãe (CARVALHO, 2009), os caminhos da mobilidade se deslocam do 

âmbito regional e nacional, no caso de Lins, para áreas mais remotas do globo. 

Como a pesquisa pretende mostrar, é preciso discutir os efeitos dessa atração pelo 

mundo, opção da matéria ficcional de Carvalho. Também as relações entre discurso 

literário, história e crítica política serão aqui essenciais. Estudaremos as promessas 

da modernidade sob uma perspectiva crítica, com o auxílio dos intertextos que 

decorrem das duas obras, além da interdisciplinaridade, importante quesito na 

formação de leitores críticos e informados. Com isso, pretendemos estabelecer 

caminhos metodológicos que estimulem o estudo da ficção atual e insira autores de 

hoje no circuito crítico que pensa a literatura contemporânea como ferramenta para 

que o professor de Língua Portuguesa e Literatura articule diversos saberes por 

meio de leituras críticas, formando, assim, um público mais ativo e um leitor mais 

capacitado, em diálogo com seu tempo e com a história. 
 

E-mail: paulo.centrorio@uol.com.br 
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MÚSICA POPULAR BRASILEIRA: PRECONCEITO OU BRINCADEIRA? 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO 

Estagiário(s):  

Amanda Severino de Santana 
 

O nosso projeto tem por objetivo analisar músicas da MPB que possuam em seu 

conteúdo letras que, segundo a visão atual, podem ser classificadas como 

preconceituosas. O “preconceito” pode ser de ordem sexual, étnica ou algum tipo 

de comportamento classificado como transgressor ou impróprio pela nossa 

sociedade. Ressaltando o caráter brincalhão do povo brasileiro, pretendemos, com 

essa análise, debater os limites entre “brincadeira” e “preconceito”, levando em 

conta os conceitos bastante discutidos em nossos dias de “politicamente correto” e 

de bullying. A ideia central de nossa pesquisa é a de que, embora muitas vezes 

encontremos algum tipo de preconceito na MPB, a maioria das músicas que são 

classificadas como preconceituosas, não passam, na verdade, de brincadeiras 

sadias que foram e são aceitas pela maior parte de nossa sociedade. Assim, após 

serem analisadas várias músicas decorrentes desta temática, tais como “O teu 

cabelo não nega”, de Lamartine Babo, “Rock das aranhas”, de Raul Seixas, 

procuraremos nelas respostas para as seguintes indagações: Tal música é de cunho 

preconceituoso ou é tão somente uma forma que o autor encontrou para rir, brincar 

com um tema que estava em evidência na sua época? Para tanto, analisaremos 

várias músicas sob os seguintes aspectos: gramatical, social, histórico e cultural. 

Deste modo, verificaremos: no que se refere ao léxico, se houve mudança 

semântica de determinada palavra ou construção entre a época em que uma certa 

música foi composta e os dias atuais; a sua aceitação ou repulsa pela sociedade em 

que ela se encontrava; o contexto histórico em que estava inserida determinada 

composição; como a cultura de então já tratava a temática presente em 

determinada composição. 
 

E-mail: ff017066@gmail.com 
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NUPPLES/CEFIL - DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS DO BRASIL PARA 

ESTRANGEIROS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

André Nemi Conforte 

Denise Salim Santos 

Flávio de Aguiar Barbosa 

Estagiário(s):  

Thiago Marques Pereira da Silva 

Voluntário(s):  

Juliana Ribeiro da Silva 
 

A parceria NUPPLES/CEFIL representa uma ampliação do projeto NUPPLES do 

Instituto de Letras 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. 
 

E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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NÚCLEO DE PESQUISA E ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA E SEGUNDA LÍNGUA - NUPPLES/UERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Ana Carolina Freitas Maciel 

Voluntário(s):  

Jonas dos Santos Silva 
 

Desde 2010, vêm sendo envidados esforços para a realização especializada de 

atividades de pesquisa e extensão na área do ensino de português como língua 

estrangeira/ segunda língua. Tais ações, de interesse do Instituto de Letras/Dep. 

LIPO, tornaram-se uma realidade com a criação do Núcleo de Pesquisa e Ensino de 

Português como Língua Estrangeira/ Segunda Língua (NUPPLES/UERJ), fundado em 

2011. 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 Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro 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, 

incluindo-se aí, não somente estrangeiros, mas também brasileiros. Para tal, o 

núcleo assume como seus valores, entre outros, a interculturalidade, os princípios 

de uma educação linguística para a paz. Sua estrutura está composta por quatro 

vertentes de ação, a saber, ensino e pesquisa em: (1) Português como Língua 

Estrangeira ou Segunda Língua para Estrangeiros (PL2E); (2) Português como 

Segunda Língua para Brasileiros Sinalizantes (PL2S); (3) Português como Segunda 

Língua ou Língua de Herança para brasileiros e/ou seus descendentes, falantes de 

outras línguas; (4) Formação de Professores Especializados na área. Dentre os 

produtos atuais têm-se: 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. 
 

E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
  



691 

  

 
O PAPEL DA ESCOLA NO AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DECIO ORLANDO SOARES DA ROCHA 

Estagiário(s):  

Rodrigo Dutra Ramos 
 

Com este trabalho pretendemos definir as relações entre aluno e escola, 

destacando o papel da escola no agenciamento e produção de subjetividade. Como 

primeira etapa na realização do projeto, propõe-se a discussão do conceito de 

subjetividade. Para tal fim, como base teórica, recorremos a autores como Gilles 

Deleuze e Félix Guattari. Para pensar a noção de subjetividade, Guattari usa a 

língua como exemplo: “Quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos 

com palavras de uma língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a 

vivemos com um sistema de trocas econômicas que pertencem a todo um campo 

social; nós a vivemos com representações de modos de produção totalmente 

serializados. No entanto, nós vamos viver e morrer numa relação totalmente 

singular com esse cruzamento.” (GUATTARI, 1986, p.69) Após discutir o conceito 

de subjetividade, passaremos à discussão sobre escola e a subjetividade. A ideia 

central é esclarecer como a escola tem atualizado dispositivos de subjetivização que 

perpassam o aluno dentro e fora do ambiente escolar, levando em consideração 

experiências de subjetivação diversas das quais o aluno participa em outros 

espaços. Dessa forma, definiremos o papel da escola no agenciamento e produção 

de subjetividade do aluno, tendo como pretensão analisar os dispositivos que 

existem no entrecruzamento do aluno com a escola. Um dos dispositivos que 

pretendo analisar são os diferentes métodos de avaliação utilizados na escola, 

entendidos como parâmetros para explicitar o grau de domínio do aluno. Assim, 

nosso objetivo será avaliar como e de que forma tais métodos agem no processo de 

subjetivação do aluno. 
 

E-mail: rochadm@uol.com.br 
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PESQUISA, ENSINO, MERCADO: LITERATURA CONTEMPORÂNEA EM 

TEMPOS DE CRISE DA GLOBALIZAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

André Camargo de Melo 

Caroline dos Santos Gomes 
 

A literatura brasileira contemporânea, com sua amplitude temática e a emergência 

de novos autores, vozes, temas, discussões e capacidade de promover a reflexão, 

promove espaços de questionamento, até o momento, pouco ocupados. Mesmo nas 

universidades, os estudos do presente ainda são restritos a poucos cursos e 

projetos de pesquisa de seus professores. Nas escolas, a ficção atual já é estudada 

com mais propriedade, mas estamos longe de ver estabelecido um campo 

discursivo apropriado às demandas de saber, hoje. É por meio das narrativas do 

presente que buscamos um saber literário que espelhe nossa diversidade 

sociocultural, econômica e política, sempre em diálogo crítico com as questões do 

mundo globalizado, no qual o leitor se insira com agente indispensável do processo 

de ensino-aprendizagem e o aluno de graduação seja compreendido como o sujeito 

autônomo que toma para si as rédeas da produção de discursos reflexivos. Este 

projeto se apoia nas teorias críticas contemporâneas produzidas no campo da 

Teoria Literária para estudar a ficção contemporânea sob o viés de uma “ética da 

literatura como ética da pesquisa”, ou seja, sugerimos o saber literário conforme 

entende Marc Augé (2012, p. 118): Se o ideal de pesquisa e de descoberta, o ideal 

da aventura, tivesse que ser reforçado, tornar-se o único ideal do planeta, as 

consequências não seriam pequenas. (...) Uma sociedade governada unicamente 

pelo ideal da pesquisa não pode tolerar nem a desigualdade nem a pobreza. Com 

isso, pretendemos estabelecer alguns caminhos metodológicos que, de um lado, 

estimulem o estudo da ficção atual e insira esses romances apontados no circuito 

global da literatura contemporânea. Para tanto, abriremos o debate a leituras 

comparadas, tanto de autores brasileiros de épocas diversas, quanto de autores 

latino-americanos, norte-americanos e europeus que, junto com nossos ficcionistas, 

estebelecem relações literárias, filosóficas,políticas e culturais que nos levam a crer 

em uma ética da literatura, pautada na leitura com vistas a uma ética da pesquisa. 

O estudo da produção crítica voltada para a produção acadêmica que tem como 

alvo a literatura contemporânea no âmbito da Revista Soletras, da UERJ, nos 

fornece material crítico para pensar essas produções no âmbito da Academia. Do 

mesmo modo, o estudo da narrativa de autores contemporâneos, aqui privilegiado 

Paulo Lins, com o romance Desde que o samba é samba, promove novas 

reconfigurações de saber no campo literário. 
 

E-mail: paulo.centrorio@uol.com.br 
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PRIMEIRAS PRÁTICAS: ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM ESPAÇOS 

COMUNITÁRIOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA MAGARINOS DE SOUZA LEAO 

Estagiário(s):  

Laíza Cândido dos Santos Martins de Souza 
 

A formação do licenciando em letras é composta por atividades que se orientam 

para a construção de um profissional que tenha consciência não só de suas futuras 

ações pedagógicas, mas também de sua função social. Uma das formas de se 

propiciar o engajamento neste processo de reflexão é aproximar o discente da 

organização e condução de um curso de línguas para turmas de adultos e de jovens 

em contextos especiais, como as práticas de ensino para a comunidade interna e 

externa da universidade, no entorno da Faculdade de Formação de Professores. O 

objetivo desse estágio, portanto, é propiciar oportunidades ao licenciando de 

conduzir atividades pedagógicas fora do ambiente das disputas profissionais e sem 

as exigências de competição do mercado, experimentando abordagens e técnicas 

que ele não poderia, a não ser estando em espaços acadêmicos de treinamento. As 

atividades de planejamento e condução de aulas, preparação de testes, seleção 

e/ou elaboração de material didático, reflexão e proposição de formas avaliação, 

além de análise das respostas obtidas dos alunos, são apoiadas por reuniões de 

orientação com discussões e estímulo à reflexão. Como resultado, observa-se a 

construção de uma postura crítica da licencianda em relação às suas práticas de 

sala de aula e às demais atividades pedagógicas que têm sido desenvolvidas. Além 

disso, há a contribuição para o processo de aprendizagem de língua inglesa da 

comunidade envolvida nesse contexto pedagógico, que encontra nesse curso sua 

oportunidade de desenvolvimento linguístico. 
 

E-mail: mmag@ig.com.br 
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PENSARES EM REVISTA - COMPREENDENDO OS PROCESSOS DE REVISÃO E 

FORMATAÇÃO DE UM PERIÓDICO ELETRÔNICO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Leonardo Pinto Mendes 

Estagiário(s):  

Ana Caroline Viegas 

Voluntário(s):  

José Augusto da Costa Quintanilha 
 

A Pensares em Revista é um periódico eletrônico do Mestrado Profissional em 

Letras vinculado ao Departamento de Letras da Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ. Com periodicidade semestral, a revista objetiva publicar 

trabalhos acadêmicos na área de Linguagens, seus códigos e tecnologias. O 

periódico, cujo primeiro número foi publicado em 2012, conta com a colaboração de 

uma Comissão Editorial, um Conselho Consultivo Interno e um Conselho Consultivo 

Externo. O Assistente Editorial, função desenvolvida pelo bolsista EIC, desempenha 

funções como: enviar os textos submetidos no sistema para os pareceristas, 

acompanhar o processo de avaliação, auxiliar os autores e os organizadores em 

eventuais dúvidas e, após a revisão dos avaliadores, realizar a última revisão a fim 

de formatar o texto para publicação, de acordo com as especificações da revista. 

Assim sendo, o bolsista zela pela qualidade do conteúdo oferecido aos leitores. Para 

este evento, além de refletir sobre os procedimentos que eu, enquanto bolsista, 

desenvolvo para a publicação da Pensares em Revista, trago uma reflexão sobre o 

processo de revisão textual que venho desenvolvendo nos textos submetidos e 

aceitos para publicação, posto que me leva a olhar com mais cuidado a construção 

do texto acadêmico no que concerne à apresentação do objeto de pesquisa, base 

teórica e encaminhamento metodológico. Além disso, venho construindo 

entendimentos sobre como a língua portuguesa é utilizada para essa finalidade 

através da norma culta. Este trabalho de revisão, assim, vai além do conhecimento 

e aplicação de regras gramaticais. Dessa forma, verifico como a atividade de 

bolsista EIC na Pensares em Revista colabora para minha formação profissional, 

uma vez que sou graduanda do curso de Letras (Port./Ing.). 
 

E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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PERIÓDICOS ELETRÔNICOS: UM CAMINHO A MAIS PARA O ALUNO DE 

LETRAS. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA CARDOSO RIBAS 

Estagiário(s):  

Victória Bezerra 
 

O objetivo desta pesquisa em EIC tem um duplo alcance: de um lado, visa 

conhecer o processo de editoração e publicação de um periódico acadêmico 

eletrônico e, de outro, compartilhar esta experiência para estimular os 

colegas/alunos da graduação a se familiarizarem com o gênero; a experiência nesta 

primeira fase do estágio está demonstrando como o processo de editoração e 

publicação de tais periódicos contribuem para a formação acadêmica do aluno de 

Letras, adicionando habilidades além das que adquirimos no currículo regular. 

Inicialmente, aprendi o básico sobre periódicos eletrônicos e o processo de 

submissão, avaliação e revisão de artigos. Ressalto que a equipe de estagiários é 

unida e compartilha experiências e novos aprendizados. O meu passo seguinte é 

junto aos colegas de graduação, o que exige uma apresentação introdutória, pois a 

maioria desconhece completamente o tema e a complexidade deste trabalho. Com 

base na minha experiência com a SOLETRAS, disponível no Portal de Eletrônicos da 

UERJ, pretendo explicar o que são periódicos eletrônicos e como acessá-los (free 

access), disponibilizando conteúdo de confiabilidade para apoio em nossos 

trabalhos e provas. Pensamos também em desenvolver junto aos professores uma 

atividade que demande a busca de artigos de periódicos online, para que os alunos 

sejam incentivados a conhecer esta modalidade da escrita acadêmica. Espero que, 

assim, o aluno de graduação tanto possa compreender como artigos são publicados 

online, quanto visualize os caminhos para publicar artigos futuros. Para finalizar, 

gostaria de acrescentar que essa atividade é muito diferente de tudo o que tenho 

feito na faculdade até agora e tem me apontado para outra possibilidade de 

atuação no mercado, além de ser professora. Mesmo gostando de ambas as 

funções, percebo que o estágio está me oferecendo a oportunidade de aprender, na 

prática, sobre editoração e publicação de periódicos online como veículo de 

divulgação do conhecimento dentro e fora da Universidade. E que eu, como 

profissional em formação, posso ser atuante neste processo que torna o 

conhecimento mais acessível mesmo a quem não está na sala de aula. 
 

E-mail: maricrisribas@uol.com.br 
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PRINCIPIA ONLINE - LETRAS CLÁSSICAS E ORIENTAIS NA WEB 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FERNANDA LEMOS DE LIMA 

Estagiário(s):  

Raissa Santana da Costa Loureiro Monteiro 
 

Com uma trajetória de mais de 17 anos, a revista PRINCIPIA, um periódico de 

Estudos Clássicas e Orientais, nos últimos dois anos, migrou para uma versão 

online a qual recentemente obteve seu ISBN exclusivo para internet, permitindo 

que estudantes, professores e o público em geral pudesse ter acesso gratuito à 

publicação e, ao mesmo tempo, ampliando sobremaneira a visibilidade da revista. 

O acesso à publicação por meio da internet, para além de ser um ganho para os 

leitores potenciais, é igualmente um passo à frente para a divulgação de uma 

produção científica de extrema relevância, que deixa de ficar confinada à mídia 

impressa, inevitavelmente onerosa e menos acessível, passando a ser 

disponibilizada gratuitamente através do portal de periódicos da UERJ. Esse passo, 

para além da importância mencionada anteriormente, é relevante no que diz 

respeito à qualificação do periódico pelas agências de fomento, algo que não pode 

ser esquecido nos dias de hoje, uma vez que serve de parâmetro de qualidade 

também para nossa universidade. O trabalho desenvolvido com o apoio do 

Cetreina, por meio da bolsa de EIC, vem se mostrando fundamental para a 

realização da publicação de novos números, bem como, para a digitalização gradual 

dos números anteriores. O trabalho realizado por nossa estagiária promove um 

aperfeiçoamento de várias habilidades relevantes para a futura área de atuação da 

mesma, uma vez que se trata de uma graduanda da área de Letras e, mais 

especificamente, da habilitação Português-Latim. 
 

E-mail: fernandalimagr@gmail.com 
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PROJETO VICE-VERSA - RELAÇÕES INTERCULTURAIS NO PROCESSO DE 

TRADUÇÃO DE LENDAS ALEMÃS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MAGALI DOS SANTOS MOURA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ebal Sant'Anna Bolacio Filho 

Estagiário(s):  

Amanda Prudente de Moraes Goldbach 

Voluntário(s):  

Carolina Souto Maior 
 

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. 
 

E-mail: magali32@uol.com.br 
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REVISTA METAPHRASE - REVISTA ON-LINE DE TRADUÇÃO DO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E ORIENTAIS DO INSTITUTO DE 

LETRAS DA UERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DULCILEIDE VIRGINIO DO NASCIMENTO 

Estagiário(s):  

GIOVANNA FRANÇA AKERMAN 
 

O presente pôster objetiva apresentar o projeto da Revista Metáphrase — revista 

on-line de tradução do Departamento de Letras Clássicas e Orientais do Instituto de 

Letras da UERJ — tem por objetivo contribuir para elevar o nível de qualidade, 

forma e conteúdo das publicações na área de tradução dos textos gregos e latinos, 

ainda não traduzidos para o vernáculo, e sua divulgação se dará inicialmente 

através dos sites: www.metanoiauerj.com e www.uerjleco.com.br e, em seguida, 

através de site próprio. A ideia da revista surgiu com o desenvolvimento do Projeto 

de extensão Metanoia —Núcleo de Literatura e Cultura Clássicas, que tem como 

uma de suas atividades um grupo cujo objetivo é traduzir textos gregos e latinos 

não traduzidos para o vernáculo, e é formado por alunos a partir do quarto período 

e professores do Departamento LECO. A criação da revista Metáphrase divulgará as 

traduções do grupo, bem como a de colaboradores externos, a partir de uma 

análise prévia feita pelo Conselho Editorial da revista. A edição será sempre 

bilíngue, acompanhada de comentários morfossintáticos e estilísticos e com um 

breve resumo da obra e do autor, possibilitando, principalmente, aos discentes da 

área de Letras Clássicas e pesquisadores de áreas afins o acesso a este material. A 

revista, portanto, não só possibilitará o acesso aos textos traduzidos, mas será de 

grande importância para auxiliar os estudos relacionados ao léxico e estruturas 

morfossintáticas a todos quanto desenvolvam pesquisas que incluam os textos 

clássicos em seu corpus. 
 

E-mail: dulcinascimento@bol.com.br 
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REVISTA IDIOMA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ana Cristina dos Santos Malfacini 

Cynthia Elias de Leles Villaça 

Estagiário(s):  

Iuri Pavan Dias 

Juliana Araujo Miguel 
 

A trajetória da Revista IDIOMA foi iniciada há mais de 30 anos, como periódico do 

Setor de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia Românica do Instituto 

de Letras da UERJ. 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 das mesmas áreas do Departamento 

que produz o periódico: Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia 

(portuguesa ou românica); a cada número, também se publicam recensões de 

obras recentes publicadas nas mesmas áreas já relacionadas. 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; revisão e controle de conteúdos do 

site da revista (como, por exemplo, alimentação de uma planilha de buscas com 

resumos e palavras-chave dos artigos de números antigos, informações que nem 

sempre eram solicitadas aos autores) e outras atividades editoriais, como 

digitalização de números antigos e contato com autores. Consideramos que a 

vivência do cotidiano de produção de um periódico científico é fundamental tanto 

para a formação acadêmica quanto profissional de nossos bolsistas. 
 

E-mail: flavio.ag.barbosa@gmail.com 
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REVISTA IDIOMA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Claudio Cezar Henriques 

Cláudia Maria de Souza Amorim 

Tania Maria Nunes de Lima Camara 

Estagiário(s):  

Mislene das Neves Firmino 
 

A trajetória da Revista IDIOMA foi iniciada há mais de 30 anos, como periódico do 

Setor de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia Românica do Instituto 

de Letras da UERJ. 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 das mesmas áreas do Departamento 

que produz o periódico: Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia 

(portuguesa ou românica); a cada número, também se publicam recensões de 

obras recentes publicadas nas mesmas áreas já relacionadas. 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; revisão e controle de conteúdos do 

site da revista (como, por exemplo, alimentação de uma planilha de buscas com 

resumos e palavras-chave dos artigos de números antigos, informações que nem 

sempre eram solicitadas aos autores) e outras atividades editoriais, como 

digitalização de números antigos e contato com autores. Consideramos que a 

vivência do cotidiano de produção de um periódico científico é fundamental tanto 

para a formação acadêmica quanto profissional de nossos bolsistas. 
 

E-mail: flavio.ag.barbosa@gmail.com 
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SEMINÁRIO PERMANENTE DE ESTUDOS BRASÍLICOS - MPB 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

AFRANIO DA SILVA GARCIA 

Estagiário(s):  

JESSICA NUNES DUNCAN 
 

O objetivo do projeto é tirar do oblívio produtos culturais importantes e valiosos 

que a moda ou o preconceito cultural, ou o simples desconhecimento, por falta de 

interesse ou de divulgação, relegaram ao ostracismo e, ao valoriza-los, valorizar a 

brasilidade contida e constitutiva deles. Pretendemos deslindar a imensa 

capacidade intelectual e artística do povo brasileiro, transformando suas produções 

em objeto de estudo sério por parte de pesquisadores e alunos e, sempre que 

merecerem, divulgá-las de todas as formas possíveis, através de trabalhos 

monográficos, publicações, encenações e concertos. Dentro dessa imensa produção 

cultural de qualidade, estamos voltados nessa etapa ao “Estudos Linguísticos da 

Música Popular como Prática Pedagógica” (não só a MPB, como a música lusófona), 

através de duas estratégias: a) Realizar palestras, eventos e parcerias com escolas 

e instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro (priorizando a área do entono 

da FFP: São Gonçalo, Niterói e adjacências), como é o caso da Oficina 5 - O uso da 

música popular brasileira nas aulas de língua portuguesa, literatura e linguística, 

que acontecerá no XIX CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, na 

Universidade Veiga de Almeida, de 24 a 28 de agosto de 2015, apresentada e 

coordenada pelo orientador do projeto, com a colaboração de sua bolsista. b) 

Orientar e supervisionar trabalhos, monografias e pesquisas que lidem com a 

interface língua portuguesa e música popular lusófona, como é o caso da pesquisa 

da bolsista de estágio interno complementar Jéssica Nunes Duncan, cujo objetivo é 

analisar a variação de concordância e regência em letras de músicas, tendo como 

base a gramática do português do Brasil. Será feita uma comparação entre músicas 

tradicionais e atuais, expondo as diferentes formas de criação e adaptação à 

linguagem. Além disso, mostraremos como o uso dessas músicas poderia ajudar no 

ensino da Língua Portuguesa em sala de aula. Acreditamos que o conhecimento 

obtido com nossa pesquisa será de grande valia tanto na valorização da cultura 

brasileira quanto na ampliação do universo temático da pesquisa universitária no 

Brasil. 
 

E-mail: afraniogarcia@gmail.com 
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TRADUZINDO E APRENDENDO: DO ITALIANO AO PORTUGUÊS E VICE-

VERSA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALCEBIADES MARTINS AREAS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Veridiana Skocic Marchon 

Estagiário(s):  

Marcelo Molinaro 

Rodrigo Santos Dias 

Voluntário(s):  

Felipe Veras Andrade 
 

O projeto Oficina de Tradução e Versão em Italiano visa tanto à capacitação do(s) 

aluno(s) bolsista(s) quanto à daquele(s) envolvido(s) no processo ensino-

aprendizagem da tradução-versão, com foco nas Línguas Italiana e Portuguesa 

(BR). Nessa oficina, busca-se oferecer aos alunos aprendizes, bolsistas e 

voluntários, a oportunidade de enriquecer e fortalecer seus currículos, abrindo-lhes, 

também, outros campos de trabalho, relacionados ao campo da tradução, 

interpretação e pesquisa. A partir de teóricos de referência: Roman Jakobson, Henri 

Meschonnic, Antoine Berman, Walter Benjamin, entre tantos outros, discutem-se, 

inicialmente, com os bolsistas, as bases, os fundamentos da tradução: semântica, 

literal, técnica; as especificidades do texto técnico, a riqueza do texto literário, com 

ênfase à narrativa, e as inúmeras possibilidades que se abrem diante do tradutor. 

Nossa proposta, neste projeto, é oferecer, mensalmente, uma oficina aos 

interessados em se iniciar nos estudos e nas práticas da tradução/versão em 

italiano, normalmente alunos da graduação, oriundos de cursos variados. Nesses 

encontros, são discutidas as escolhas, as propostas, as estratégias, os mecanismos 

para se solucionar, superar, resolver os nós oferecidos pelos inúmeros gêneros 

textuais, sejam estes técnicos, informativos, burocráticos, científicos, literários e 

outros. Concomitantemente, observam-se e discutem-se as interferências 

linguística atribuídas a língua de chegada, a nossa língua. Na maior parte dos 

casos, as escolhas equivocadas se devem a tentativa de reproduzir no texto da 

língua de chagada uma estrutura semelhante àquela presente no texto da língua de 

partida; o que não é, quase sempre, possível. 
 

E-mail: BIDEAREAS@YAHOO.IT 
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TRAÇANDO CAMINHOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BEATRIZ ADRIANA KOMAVLI DE SANCHEZ 

Estagiário(s):  

Bruna Oliveira Costa Romano 
 

O Instituto de Letras da UERJ tem um histórico, através de suas docentes do Setor 

de Espanhol, de tentar atender as demandas e necessidade de recursos materiais 

manifestadas pelo crescente número de professores e alunos de espanhol de nosso 

estado. Nesse sentido o Laboratório de apoio ao ensino, pesquisa e extensão do 

Setor de Espanhol (LabEsp), criado em 2014, dá continuidade a tal esforço, 

ampliando atividades do Setor, oferecendo auxílio em vários 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. Especificamente 

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 com o apoio material e o auxílio presencial indispensáveis do 

bolsista de EIC.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. Esses objetivos fornecem 

oportunidades para que o bolsista de EIC possa aprimorar seus conhecimentos 

culturais, linguísticos e didáticos pedagógicos. Esses saberes podem enriquecer a 

formação de um perfil profissional que justamente contemple os três eixos: o 

ensino, a pesquisa e a extensão. No pôster apresentaremos as linhas gerais de 

atuação, os objetivos e as tarefas realizadas pelo bolsista de EIC, nesta segunda 

fase 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. 
 

E-mail: biaksanchez@terra.com.br 
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TRATAMENTO TÉCNICO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO (PARCERIA LABSEM 

E DIALOGARTS) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 

Estagiário(s):  

Ana Elisa Souza Valentim 

Tatiane dos Santos Magalhães 
 

O Projeto de Estágio Interno Complementar (EIC) Tratamento Técnico de Textos 

para Publicação Digital vem se configurando, na verdade, como um laboratório de 

preparação e aperfeiçoamento de mão de obra especializada fim de atender às 

demandas do mercado para o tratamento técnico de textos para publicações em 

geral, sejam elas digitais (em rede ou em mídias físicas), sejam impressas. A 

equipe deste projeto atua em parceria com muitas outras equipes de outtros 

diferentes projetos da UERJ, tanto de EIC, quanto de Extensão (EXT), Iniciação à 

Docência (ID), Iniciação Científica (PIBIC), Monitoria, QualiTec, PROATEC, TCT-

FAPERJ etc., utilizando as dependências do Laboratório Multidisciplinar e 

Multusuário de Semiótica (LABSEM), recentemente alçado à condição de Unidade 

de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) da UERJ. Dentro do LABSEM, valendo-se de 

seus mobiliário e equipamentos, essenciais ao trabalho, os bolsistas desenvolvem 

atividades quotidianas, em equipe multidisciplinar unificada, realizando o 

tratamento técnico de textos, cujos produtos mais imediatos se verificam junto às 

publicações disponíveis em Dialogarts Publicações (www.dialogarts.uerj.br), projeto 

extensionista da UERJ, ou na produção de materiais diversos para eventos 

acadêmicos cuja promoção se dá através da presação de serviços do LABSEM, 

contribuindo tanto no processo de preparação de fôlderes, folhetos, encartes, 

filipetas, cadernos de programação, cadernos de resumo, quanto na produção dos 

anais livros resultantes desses eventos. Assim, o projeto vem contribuindo para a 

ampliação da expectativa de formação do discente de Letras, complementando seu 

currículo naquilo que ele çao contempla, e atendendo a necessidades de 

pesquisadores diversos da UERJ que recorrem ao LABSEM e ao Dialogarts para 

realizarem seus eventos ou garantirem a publicação de sua produção científica. 
 

E-mail: flavgarc@gmail.com 
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VERGÍLIO FERREIRA E GONÇALO M. TAVARES: MODOS DE SUBJETIVAÇÃO 

NA LITERATURA PORTUGUESA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MADALENA SIMOES DE ALMEIDA VAZ PINTO 

Estagiário(s):  

Gabriella Rovassine da Rocha 
 

O objetivo deste trabalho e discutir as ideias de sujeito e narrador nas obras 

Aparicao e Nitido nulo ambas de Vergilio Ferreira e Um homem Klaus Klump de 

Goncalo M Tavares Os dois primeiros possuem narradores autodiegeticos e 

caracterizam-se pela vertente reflexiva fundamentada em uma filosofia da 

subjetividade em que não se diferenciam claramente autor textual e autor empírico. 

Sao romances-reflexoes pelo fato de as narrativas constituirem-se como espaço de 

pensamento, reivindicando para a literatura um lugar antes atribuido somente a 

filosofia. No romance de Goncalo M Tavares porém a narrativa aproxima-se de uma 

concepcao de autor menos autoritaria atraves de um narrador heterodiegetico cujas 

intervençoes contribuem para intensificar o tom indagativo e filosofico da narrativa. 

A linguagem neste autor aproxima se de uma concepcao em que a linguagem 

ficcional se afasta da linguagem comum abrindo se a novas possibilidades de 

sentido Serao enfatizadas estas diferencas entre os romances propostos a partir do 

estudo das categorias narrativas analisando a questao existencial contida em cada 

uma das composicoes com base em pressupostos filosoficos. Aparicao e um 

romance que rompe com o neorrealismo e visa a discussao de teorias filosoficas 

concernentes ao existencialismo Ele tematiza a condicao do homem a subjetividade 

deste e os questionamentos interiores sobre vida e morte. Nele as personagens 

discutem questoes essenciais a existencia as diferentes formas de estar na vida ao 

aceitar da morte enquanto limite da vida humana e a solidão enquanto condicao 

existencial intrinseca ao homem Em Nitido nulo no entanto as questoes existenciais 

sao apresentadas na forma de monólogo interior do narrador A questao existencial 

também esta presente em Um homem Klaus Klump. A narrativa discute questoes 

relacionadas a vida durante a guerra e ao corpo entre outros pontos. Este trabalho 

destina-se entao a expor e discutir a questão existencial nesses romances a partir 

de diversos textos teóricos que nos ajudem a pensar na mudanca que se opera dos 

romances modernos de Vergilio Ferreira ao romance contemporaneo de Goncalo M 

Tavares no sentido de um empobrecimento da experiencia que se tenta resgatar. 
 

E-mail: vazpinto.mada@gmail.com 
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`ENEIDA` DE VIRGÍLIO E A GRANDEZA DAS EPOPEIAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIO LUIZ MOITINHA RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Carlos Luiz da Silva Junior 
 

A humanidade perfez a sua trajetória pautada em fatores delineados por aspectos 

políticos, econômicos e sociais. Dos três, o âmbito político é o que mais demonstra 

a importância das ações humanas para a construção de uma cidade, um Estado ou 

mesmo um país. Desde a Antiguidade, demonstraram-se as nuances dessa área do 

saber, modelando-se com a publicação de obras como Política do filósofo grego 

Aristóteles. Com o passar do tempo, solidificou-se a visão de que as manifestações 

políticas se pautam em teorizações baseadas na estipulação de uma ordem social 

por parte dos governantes, com o preceito de manter a nação em um elevado nível 

de harmonia. Nesse ínterim, aparece a manifestação, por parte de ocupantes do 

poder, de interesses referentes à promoção da sua imagem perante a população. 

Assim, perpetuou-se em variados lugares a imagem de que quem governa é o ser 

supremo, na figura do monarca, o indivíduo que dita as regras a fim de pôr em 

vigor a sua vontade, respaldada em discursos a favor da harmonia nacional. Para 

isso, geram-se premissas como a citada e argumentada no livro O Príncipe de 

Nicolau Maquiavel: “Os fins justificam os meios”. A partir da procedência histórica 

dos aspectos referentes ao âmbito político, é relevante enfatizar na questão do 

mecenato que circunda a obra virgiliana "Eneida". Tendo em vista que a sua 

publicação foi realizada por meio de encomenda feita pelo rei Augusto, observa-se 

a presença dos elementos de interesse que permeiam as variadas instâncias 

sociais, e a literatura é uma delas. Com isso, percebem-se na "Eneida" alusões 

exaltativas ao poder do monarca e suas consequências sócio-políticas. Porém, 

Virgílio não se atem às bonanças governamentais e aborda também as implicações 

negativas de um governo, como a questão da desigualdade social, aliada à 

ocorrência da fartura por parte de uma parcela da população e da fome se 

modelando a outra. Assim, figuram na obra discussões pertinentes para uma 

detalhada análise nos campos político, econômico e social, explicitando ações 

governamentais que perduram no tempo. Assim, observa-se a presença dos 

elementos de interesse que permeiam as variadas instâncias sociais, e a literatura 

é uma delas. Desse modo, visualiza-se a força contida na relação entre a política e 

outras instâncias do conhecimento – no caso, especialmente a literatura. 
 

E-mail: marciomoitinha@hotmail.com 
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“MEMÓRIAS DE UM PROJETO: O QUE VAMOS GUARDAR NESSA CAIXINHA?” 

- OS PRIMEIROS PASSOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 

Estagiário(s):  

Thais Pereira da Silva 
 

Nesta apresentação pretendo compartilhar o trabalho de apoio que ofereço ao 

projeto de iniciação à docência intitulado "Ensino de inglês para crianças: Formando 

professores reflexivos", através do projeto de estágio interno complementar 

“Memórias de um projeto: O que vamos guardar nessa caixinha?”, ao qual me 

vinculo. A princípio, uma de minhas atribuições diz respeito à organização e 

catalogação do material didático, jogos e atividades desenvolvidas no projeto de ID 

acima mencionado. Essas atividades propiciam ao bolsista EIC uma ação de 

colaboração ao fazer docente, ainda permitindo o contato com o universo escolar, o 

que é relevante para um licenciando em inglês, mesmo que isso não implique em 

uma intervenção direta em sala de aula. Desta forma, além de buscar disponibilizar 

e divulgar o material produzido pelos bolsistas de ID, auxilio o acesso dos mesmos 

a material bibliográfico na área de Língua Estrangeira para Crianças (LEC). Com o 

início efetivo das atividades do projeto EIC no primeiro semestre letivo de 2015, foi 

percebida a necessidade de agregar às minhas atribuições a criação e a 

manutenção de um blog para divulgação não apenas da memória e das atividades 

daquele projeto de ID, como também de outros projetos sob a supervisão da 

mesma professora. Assim, outras memórias – informações, indicações de links para 

sites de interesse dos bolsistas de todos os projetos, avisos, fotografias e vídeos 

desenvolvidos no projeto etc - serão guardadas neste ambiente virtual que tem o 

nome de Núcleo de Estudos e Pesquisa de Prática Exploratória (NEPPE). No 

momento, este ambiente ainda se encontra em construção, mas já é possível 

acessá-lo e verificar o que já se encontra organizado. 
 

E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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ESPANHOL PARA A TERCEIRA IDADE 4 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  

Thiago Borba Barcelos 
 

O curso de Espanhol para a Terceira Idade do Projeto LICOM /LETI do Instituto de 

Letras UERJ, oferecido aos alunos da UnATI (Universidade Aberta da Terceira 

Idade), se justifica por configurar-se como efetiva atividade extensionista, uma vez 

que proporciona que a universidade se volte à comunidade a qual pertence e a que 

deve estar aberta. Nesse sentido, o curso promove a integração de saberes entre o 

espaço acadêmico e a comunidade fluminense, e propõe implementar atividades 

formais de ensino-aprendizagem, com o intuito de reinserir os maiores de 60 anos 

em ambiente escolar. Ao mesmo tempo, propicia aos alunos bolsistas da 

licenciatura em Língua Espanhola do ILE, um campo de desenvolvimento de 

práticas docentes que os auxiliam na construção de seu perfil profissional. Dessa 

forma, proporciona um espaço de grande relevância de prática docente efetiva aos 

graduandos de Português- Espanhol, bolsistas de Iniciação à Docência. Além disso, 

promove sua interação com um nicho de crescente demanda no mercado de 

trabalho atual: Ensino de Espanhol para a Terceira Idade. Torna-se efetivamente 

uma oportunidade para que os licenciandos articulem ensino, pesquisa e extensão, 

o que se materializa em apresentações de trabalhos em variados eventos, dentro e 

fora da universidade – e do país, e na produção de artigos acadêmicos que enfocam 

essa articulação. O curso é, ainda, campo de observação e atuação para estagiários 

da Licenciatura em Português-Espanhol na Disciplina ILE Estágio Supervisionado 

em Língua Espanhola II: Fins Específicos. Aponta-se que, além do atendimento aos 

alunos UERJ e à comunidade, o curso é campo de observação de estágio, por sua 

especificidade, para outras instituições públicas de ensino superior, promovendo um 

profícuo intercâmbio entre as IES do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: anmarina@uerj.br 
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LICOM/PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Elizabeth Bruna Ferreira Alves Pereira 

Voluntário(s):  

Jonas dos Santos Silva 

Rodrigo Pereira de Souza 
 

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 apoia-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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA, ASPECTOS GRAMATICAIS E PRODUÇÃO 

DE TEXTOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TANIA MARIA NUNES DE LIMA CAMARA 

Estagiário(s):  

Isabela Martins de Magalhaes de Jesus 
 

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 apoia-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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: taniamnlc@gmail.com 
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450 ANOS DA CIDADE MARAVILHOSA: UM PASSEIO CULTURAL NOS 

SÉCULOS XIX E XX COM AS CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS (1839-

1908) E JOÃO DO RIO (1881-1921) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA CRISTINA CARDOSO RIBAS 

Estagiário(s):  

Priscila Lins 
 

Este trabalho visa, em homenagem ao aniversário de 450 anos da cidade do Rio de 

Janeiro, estimular a leitura crítica através das crônicas de Machado de Assis e João 

do Rio. O objetivo é levar os alunos do segundo segmento do Ensino Médio (colégio 

Estadual Capitão Oswaldo Ornellas) a discussões multidisciplinares, viajando pelos 

séculos XIX e XX para reconhecer representações urbanas da história da cidade nos 

anos de monarquia e república, comparadas aos dias de hoje. A textualidade das 

crônicas traz múltiplas cenas cariocas à luz da discussão: uso, degradação e/ou 

tombamento da arquitetura histórica para preservação de memória e cultura, o 

transporte público como metáfora de progresso (o bonde da história), a questão do 

poder, da escravidão, do servilismo, da alma humana, incluindo o aspecto lexical de 

nossa língua materna. As crônicas, devido a sua tessitura múltipla, mostram o olhar 

atento do cronista e abriga os estímulos necessários a uma prática docente eficaz 

em sala de aula, especialmente em termos de leitura e escrita, contribuindo para a 

construção de um olhar crítico sobre si e o entorno. Podemos dizer que a crônica é 

uma “fotografia escrita do tempo”, em que o escritor nos presenteia com um novo 

olhar sobre um cotidiano que antes achávamos banal. O ponto de vista do cronista 

em seus relatos, portanto, desautomatiza a nossa percepção, singulariza o óbvio, 

abre espaço para o sujeito intervir, de forma bem humorada, nos eventos diários. A 

crônica, assim entendida, estimula a leitura de si e a leitura de mundo. 
 

E-mail: maricrisribas@uol.com.br 
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A METÁFORA: DIFERENÇAS LINGUÍSTICAS DE JOVENS E ADULTOS SURDOS 

QUE INTERFEREM EM SUA INTERPRETAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIANA GONCALVES FERREIRA DE CASTRO 

Supervisor(es) Participante(s):  

valeria de oliveira silva 

Estagiário(s):  

Jessica Ferreira de Carvalho 
 

O “Curso de Língua Portuguesa para surdos como Segunda Língua- Nível 2” 

vinculado ao Programa Rompendo Barreiras: luta pela inclusão da Faculdade de 

educação/UERJ tem por objetivo desenvolver a Língua Portuguesa nas modalidades 

de leitura e escrita para jovens e adultos surdos, na faixa etária entre dezoito e 

trinta anos, estudantes de ensino médio e superior como segunda língua (L2). Nas 

aulas ministradas uma vez por semana na Faculdade de Educação, campus 

Maracanã UERJ, a língua de instrução é a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais; 

partimos do pressuposto que a LIBRAS é a primeira língua (L1) dos praticantes 

culturais da pesquisa. Dentre as atividades desenvolvidas no projeto, trazemos 

como recorte o uso de metáforas em contextos diversificados. A partir da 

necessidade de levar os estudantes surdos à contextualização, compreensão 

semântica e interpretação de metáforas presentes em diferentes gêneros textuais, 

a dramatização em LIBRAS, dinâmicas, desenhos, esquemas, mapa conceitual, 

vídeos e pesquisas na internet com o uso de smartphones para conceituar 

vocábulos e expressões, são incorporados às práticas docentes. Textos impressos 

são apresentados aos surdos, seguidos de atividades de interpretação, os quais são 

trabalhados coletivamente no grupo a partir de informações complementares dadas 

em LIBRAS. As adequações curriculares descritas, tais como o uso de uma língua 

espaço-visual, a L1, e procedimentos didático-pedagógicos e metodológicos 

específicos, são indispensáveis para atender às especificidades decorrentes da 

singularidade linguística do sujeito surdo. Cotidianamente, percebemos que, para 

os surdos, o ato de interpretar metáforas se configura como um desafio, pois a 

LIBRAS, sua L1, tem modo e pontos de articulação espacial e sua percepção é 

visual, peculiaridade linguística que dificulta a leitura necessária à percepção das 

nuances semânticas presentes nas metáforas apresentadas em Língua Portuguesa. 

Estruturalmente falando, como a Língua Portuguesa é percebida pelo surdo 

principalmente em sua estrutura linear (SVO-Sujeito verbo objeto), perceber uma 

metáfora torna-se algo complexo. Por conseguinte, a intepretação dos textos 

metafóricos fica comprometida. Os estudantes surdos tendem, portanto, à 

interpretação literal das metáforas, por isso têm grande dificuldade para 

compreender os sentidos conotativos de palavras, expressões e sentenças. 
 

E-mail: marianagfc@yahoo.com.br 
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A LEITURA DRAMATIZADA E O RISO: QUEM CASA, QUER CASA, DE 

MARTINS PENA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

IZA TEREZINHA GONCALVES QUELHAS 

Estagiário(s):  

Caroline da Costa Bento 
 

O projeto propõe levar para a sala de aula práticas teatrais, entre as quais a leitura 

cênica ou a leitura dramatizada de textos ou peças de autores do Romantismo no 

Brasil).Principais objetivos do projeto: 1) ler, conhecer e dizer – a leitura dramática 

– peças de teatro do Romantismo Brasileiro e de contos selecionados para 

adaptação;2) aprender a manejar o conhecimento literário na construção de 

autonomia tanto nas práticas do dizer, quanto nas práticas do ler e do escrever; 3) 

identificar os modos de apropriação (Chartier) e os gestos de socialização da 

leitura, seu aspecto multidimensional (a elocução, a cultura, os contextos 

compartilhados). As atividades realizadas com os alunos em uma turma de terceiro 

ano do EM,escola situada no município de S. Gonçalo, prioriza: estudar, conhecer, 

ler e dizer textos selecionados para exercícios de socialização da leitura, 

priorizando-se num primeiro contato as peças de teatro do Romantismo 

Brasileiro;conhecer repertórios e aprender a articulá-los, como recursos não apenas 

textuais, mas corporais, nas práticas do dizer e do escrever, no caso da adaptação 

de gêneros narrativos ou poéticos ao texto dramático; identificar e realizar modos 

de apropriação adequados a gestos de socialização da leitura, levando-se em 

consideração as circunstâncias de elocução, as culturas orais e escritas, os 

contextos compartilhados na e fora da escola. A peça Quem casa, quer casa, de 

Martins Pena, dramaturgo da Literatura Brasileira. A peça aciona o prazer de ler e o 

prazer de fazê-lo em voz alta, acionando a dicção, o dizer (Bajard, 2001) que não é 

o mesmo que ler em voz alta. A opção pela comédia romântica de Martins Pena 

deve-se à qualidade do texto e seu potencial de apropriação pelos jovens, ao lançar 

dúvidas, não respostas, que mobilizam a sensibilidade e a cognição. Caminhamos 

em outra direção, questionando a “ultrarrestrita fruição”, como assinalado por 

Antonio Candido,na década de 30, do século passado. A fruição não é um objeto, 

mas uma experiência significativa para o sujeito que lê e diz, ao promover potência 

e mudanças positivas, em ambientes de escolarização. Entre os resultados 

alcançados, identificamos os trabalhos realizados com a encenação da peça 

adaptada do romance Iracema, de José de Alencar, em 2014. No ano de 2015, 

nosso objetivo principal é o de levar a comédia para a leitura cênica em sala de 

aula, contando com a participação de alunos interessados na atividade. 
 

E-mail: igquelhas@gmail.com 
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AS NTIC E O ENSINO DE REDAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Claudia Moura da Rocha 

Estagiário(s):  

Giselly Duarte Ferreira 
 

Trata-se da preparação de recursos humanos para orientar a produção de textos 

em língua portuguesa (L1) por meio da aplicação do projeto de inovação 

(cadastrado no banco de inovações UERJ) Correção de redações e instrução 

gramatical à distância. Instrução no processo de inserção de informações 

gramaticais diretamente na redação do aluno. Orientação do trabalho de assessoria 

à produção dos textos acadêmicos, como auxílio a outras disciplinas. Treinamento 

da correção sistemática e continuada de redações, seguida de apreciação 

sistemática do trabalho em realização para aperfeiçoamento do processo da 

correção da inserção de instruções gramaticais nos textos dos alunos. Por meio 

desse projeto, além de oferecer um acompanhamento contínuo da produção dos 

alunos da graduação em Letras, também são preparados recursos humanos para 

futura atuação nas chamadas do ENEM, ENADE e processos afins. O trabalho se 

baseia na teoria da iconicidade verbal proposta por Simões (2009) fundada na 

semiótica norte-americana (C. S. Peirce). Teoricamente, a proposta evoluiu e 

passou a dialogar com o funcionalismo hallidiano, o qual tem permitido avançar no 

subsídio lexicogramatical das orientações textuais. O projeto vem sendo 

desenvolvido desde 2002. Inicialmente trabalhado nas turmas de graduação, 

verificou-se a eficiência da proposta metodológica, a partir da melhoria da 

qualidade dos textos produzidos pelos discentes. Em seguida, o projeto foi 

trabalhado em cursos no mestrado e doutorado de língua portuguesa, a partir do 

que se vem expandindo por turmas de Ensino Médio, por intermédio dos 

orientandos de Mestrado e Doutorado que se inserem na equipe. O projeto vem 

sendo apreciado pelo INOVUERJ, para análise da possibilidade de registro. 
 

E-mail: darciliasimoes@gmail.com 
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AS OFICINAS DE ALEMÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Estagiário(s):  

Amanda Souza Mello 

Anna Carolina Magaro 

Voluntário(s):  

Anderson da Silva Santos 
 

O objetivo deste pôster é apresentar as Oficinas de Alemão, oferecidas em escolas 

públicas no âmbito do Projeto Oficinas de Línguas Estrangeiras nas Escolas (OLEE), 

que, por sua vez, integra o Programa de Extensão Línguas para a Comunidade 

(LICOM) do Instituto de Letras da UERJ. As Oficinas de Alemão nas escolas públicas 

têm dois objetivos fundamentais: o ensino da língua alemã a alunos dos ensinos 

Fundamental e Médio de escolas públicas e a diversificação das oportunidades de 

estágio para o futuro professor de alemão, ou seja, para os graduandos em Letras 

– Português/Alemão da UERJ, na modalidade licenciatura. Dessa forma, as Oficinas 

de Alemão contribuem, em primeiro lugar, para a ampliação da oferta de ensino da 

língua alemã, possibilitando aos alunos das Oficinas o desenvolvimento de 

competência comunicativa e intercultural, pois conhecer uma nova língua significa 

também conhecer uma nova cultura. E esse conhecimento leva o aprendiz, 

também, a refletir sobre a sua cultura e o funcionamento da sua própria língua. Em 

segundo lugar, as Oficinas de Alemão contribuem também para a formação do 

licenciando em Letras-Português/Alemão, que tem a oportunidade de aprofundar 

seus conhecimentos teóricos e de desenvolver suas competências relativas à 

prática docente, refletindo e avaliando questões de ordem didático-metodológicas e 

vivenciando o processo ensino/aprendizagem de alemão como língua estrangeira. O 

licenciando que participa como estagiário de iniciação à docência das Oficinas de 

Alemão do Projeto OLEE tem a possibilidade de uma formação complementar com 

foco no desenvolvimento de um profissional reflexivo e ciente de seu papel social 

como professor de língua estrangeira. 
 

E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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CORPO CIDADE - ZONAS DE CONTATO E PERFORMA(TI)CIDADES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Educação Artística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DENISE ESPIRITO SANTO DA SILVA 

Estagiário(s):  

Marina Silva de Souza 

VIOLETA PAVÃO PAMPURI MENDES 

Voluntário(s):  

JULIANA CUNHA OLIVEIRA 
 

Dezembro de 2012, ruas de Barra Mansa, cidade localizada no Sul Fluminense, 

banhada pelo Rio Paraíba que possui um largo histórico de abundância (em tempos 

passados) e depredação ambiental (em tempos presentes). Foi ali, em meio aos 

passantes de ruas apinhadas pela proximidade com os festejos natalinos que 

realizamos uma primeira performance-intervenção intitulada “Paraíba em 

liquidação”, performance essa conduzida pelos atores/performers do projeto Zonas 

de Contato, sob a supervisão das professoras Denise Espírito Santo e Eloisa Brantes 

(ART/UERJ). A performance contou ainda com o Coletivo Teatral Sala Preta, 

inserindo também os bolsistas do Instituto de Artes da UERJ. Tendo como cenário 

as ruas e cidades de Barra Mansa, nascia naquele momento uma nova pesquisa que 

procurava aludir ao estatuto de proposições cênicas em que o corpo do 

ator/bailarino/performer aparece como um difusor de novos estados que significam 

pertencer/ser pertencido no cenário expandido das cidades; pensado inicialmente 

na intimidade da sala de ensaios, através do trabalho cotidiano com os exercícios 

físicos e plásticos inspirados em Grotowski. Com isso, a pesquisa começa a 

redesenhar tanto o trabalho praticado cotidianamente no laboratório de artes 

cênicas, quanto a minha produção artística e acadêmica, no curso de graduação em 

artes do Instituto de Artes da UERJ). O que desejávamos com esses experimentos, 

muitas vezes elaborados ao longo de semanas de imersão nas cidades escolhidas, 

senão reinventar formas de atuação e de intervenção urbana, de ecologia humana, 

que abririam espaço par o florescimento das dramaturgias do corpo em direta 

ligação com a cidade, seus moradores, suas histórias e narrativas, suas cicatrizes, 

para que no conjunto fossem potencializadas pela ação performativa dos atores e 

numa outra ponta, pelos próprios passantes/espectadores. Numa outra ponta, 

interessa-nos refletir sobre a dimensão pedagógica deste trabalho e de que 

maneira poderíamos incorporar essas praticas às proposições que emergem de 

praticas distintas com o ensino da arte para crianças jovens. Com isso, o projeto 

Zonas de Contato encontrou abrigo em outro projeto de iniciação à docência e, 

assim de cidade em cidade, contando com os subsídios da FAPERJ e das parcerias 

locais, logramos êxito ao construir ancoradouros que buscaram produzir outros 

espaços de recepção e atuação, conquistando um híbrido entre as noções de teatro 

expandido e performance. 
 

E-mail: deniseespirito@yahoo.com.br 
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CINEMA NA ESCOLA - ARTE, TÉCNICA E MISTÉRIO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Cinema 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO 

Estagiário(s):  

Arthur Monteiro 

Michael Felipe Carvalho do Nascimento 

Voluntário(s):  

Antonio Augusto Gomes Peres 
 

A Faculdade de Educação da Baixada Fluminense foi incorporada à UERJ em 1981 e 

desde então, tem sido um importante pólo de formação de pessoal para o setor 

educacional da Baixada Fluminense por estabelecer convênios de cooperação 

técnica com instituições escolares, órgãos governamentais e associações não 

governamentais nos municípios da região - abrindo espaços de aprendizagem, 

formação e estudo para os nossos alunos, futuros professores. O projeto 

apresentado deriva de mais de uma década de trabalho de docentes e discentes da 

FEBF, de projetos de pesquisa que desenvolvidos dentro do Programa de Pós-

Graduação em Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias Urbanas e de 

projeto de extensão que coordeno e que atua, desde 2004, na pesquisa, 

desenvolvimento, produção e formação de futuros professores no campo do cinema 

e novas tecnologias e mídias audiovisuais. A originalidade desse projeto consiste 

em pensar o cinema como arte, dentro do espaço escolar, tendo como base tanto a 

renomada experiência desenvolvida pelo professor e teórico de cinema Alain 

Bergalada para as escolas francesas, quanto as recentes e interessantes dinâmicas 

de produção cinematográfica que emergiram e proliferam na Baixada Fluminense e 

outras áreas periféricas ( Novo Cinema da Baixada, Filme Livre, Filmes feitos com 

telefones celulares, webtv de laje etc) O projeto tem como fundamentação teórico-

metodológica a pedagogia da articulação e da combinação de fragmentos (ACF) de 

Alain Bergala, que vem sendo testada desde 1995 pelo projeto Le Cinema Cent ans 

de Jeunesse da Cinemateca francesa. Acrescentamos a esta abordagem alguns 

aspectos teórico-metodológicos utilizados por outros grandes professores de 

cinema, tais como Harun Farocki, Jean-Claude Carrière e Adrian Martin, bem como 

adaptações próprias e contemporâneas baseadas em aplicativos, plataformas e 

redes existentes hoje na Internet e em experiências de produção cinematográfica 

desenvolvidas em periferias urbanas do Brasil e do mundo. 
 

E-mail: liliane@leroux.pro.br 
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DIÁLOGOS SOBRE LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS E ENSINO: OFICINAS 

DE LEITURA E CRÍTICA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  

Marcelo Silveira Correia 
 

O projeto de ID: "Diálogos sobre Literatura, Artes Plásticas e Ensino: Oficinas de 

Leitura e Crítica", foi criado em 2015, com o objetivo de: 1- desenvolver oficinas de 

leitura literária na UERJ-FFP e em escolas da região, colocando a obra literária em 

diálogo com outras artes, para assim buscar a fruição estética da literatura e 

contribuir no desenvolvimento do hábito de leitura; 2- colaborar para o 

aperfeiçoamento do processo de formação profissional dos licenciandos UERJ-FFP, 

criando condições para que desenvolvam habilidades relacionadas às atividades 

docentes; 3- desenvolver, testar e divulgar novas estratégias e metodologias para 

o trabalho de literatura em diálogo com outras artes. Isso buscamos por acreditar 

que o texto literário se enriquece no diálogo com outras obras artísticas, como as 

plásticas e cênicas, até por causa da atração que a imagem exerce sobre os jovens, 

num mundo contemporâneo com forte apelo visual. Nessa perspectiva, o projeto 

desenvolve semanalmente oficinas de leitura dramatizada, debate sobre obras 

literárias e visuais na UERJ-FFP e em outros espaços educacionais da região, bem 

como estuda bibliografias sobre ensino, literatura e artes visuais, para melhor 

desenvolver planejamentos e recursos necessários ao trabalho lúdico com literatura 

e artes. Os alunos e professores envolvidos nas oficinas, tanto analisam e 

comparam literatura com obras artísticas variadas, como também produzem, a 

partir dos textos literários lidos, suas próprias obras: literárias, plásticas, teatrais e 

cênicas, como peças, adaptações, desenhos, ilustrações, cenários, figurinos e 

adereços, muitos feitos a partir do reaproveitamento de materiais. Cada produção é 

seguida de exibição, debate e avaliação crítica, com vistas ao amadurecimento e 

desenvolvimento do senso crítico dos participantes. Assim, desenvolvemos, 

testamos e divulgamos estratégias e metodologias para o trabalho de literatura em 

diálogo com outras artes, junto a alunos, professores do ensino básico e 

graduandos dos cursos de Letras, fornecendo bases para um trabalho mais 

significativo, contextualizado, prazeroso e criativo com a literatura, em variados 

ambientes educacionais. Por fim, acreditamos que, mesmo no curto intervalo de 

existência do projeto, esses diálogos já têm contribuído para uma consolidação do 

letramento literário dos participantes, fruição estética, alargamento do senso 

crítico, aprimoramento de habilidades artísticas e docentes, como também 

desenvolvimento cultural local. 
 

E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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ESPANHOL PARA A TERCEIRA IDADE 1 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  

Rachel Waknin Rodrigues 
 

O curso de Espanhol para a Terceira Idade do Projeto LICOM /LETI do Instituto de 

Letras UERJ, oferecido aos alunos da UnATI (Universidade Aberta da Terceira 

Idade), se justifica por configurar-se como efetiva atividade extensionista, uma vez 

que proporciona que a universidade se volte à comunidade a qual pertence e a que 

deve estar aberta. Nesse sentido, o curso promove a integração de saberes entre o 

espaço acadêmico e a comunidade fluminense, e propõe implementar atividades 

formais de ensino-aprendizagem, com o intuito de reinserir os maiores de 60 anos 

em ambiente escolar. Ao mesmo tempo, propicia aos alunos bolsistas da 

licenciatura em Língua Espanhola do ILE, um campo de desenvolvimento de 

práticas docentes que os auxiliam na construção de seu perfil profissional. Dessa 

forma, proporciona um espaço de grande relevância de prática docente efetiva aos 

graduandos de Português- Espanhol, bolsistas de Iniciação à Docência. Além disso, 

promove sua interação com um nicho de crescente demanda no mercado de 

trabalho atual: Ensino de Espanhol para a Terceira Idade. Torna-se efetivamente 

uma oportunidade para que os licenciandos articulem ensino, pesquisa e extensão, 

o que se materializa em apresentações de trabalhos em variados eventos, dentro e 

fora da universidade – e do país, e na produção de artigos acadêmicos que enfocam 

essa articulação. O curso é, ainda, campo de observação e atuação para estagiários 

da Licenciatura em Português-Espanhol na Disciplina ILE Estágio Supervisionado 

em Língua Espanhola II: Fins Específicos. Aponta-se que, além do atendimento aos 

alunos UERJ e à comunidade, o curso é campo de observação de estágio, por sua 

especificidade, para outras instituições públicas de ensino superior, promovendo um 

profícuo intercâmbio entre as IES do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: anmarina@uerj.br 
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ESPANHOL PARA A TERCEIRA IDADE 2 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  

Patricia Scarlett Isidorio Macedo 
 

O curso de Espanhol para a Terceira Idade do Projeto LICOM /LETI do Instituto de 

Letras UERJ, oferecido aos alunos da UnATI (Universidade Aberta da Terceira 

Idade), se justifica por configurar-se como efetiva atividade extensionista, uma vez 

que proporciona que a universidade se volte à comunidade a qual pertence e a que 

deve estar aberta. Nesse sentido, o curso promove a integração de saberes entre o 

espaço acadêmico e a comunidade fluminense, e propõe implementar atividades 

formais de ensino-aprendizagem, com o intuito de reinserir os maiores de 60 anos 

em ambiente escolar. Ao mesmo tempo, propicia aos alunos bolsistas da 

licenciatura em Língua Espanhola do ILE, um campo de desenvolvimento de 

práticas docentes que os auxiliam na construção de seu perfil profissional. Dessa 

forma, proporciona um espaço de grande relevância de prática docente efetiva aos 

graduandos de Português- Espanhol, bolsistas de Iniciação à Docência. Além disso, 

promove sua interação com um nicho de crescente demanda no mercado de 

trabalho atual: Ensino de Espanhol para a Terceira Idade. Torna-se efetivamente 

uma oportunidade para que os licenciandos articulem ensino, pesquisa e extensão, 

o que se materializa em apresentações de trabalhos em variados eventos, dentro e 

fora da universidade – e do país, e na produção de artigos acadêmicos que enfocam 

essa articulação. O curso é, ainda, campo de observação e atuação para estagiários 

da Licenciatura em Português-Espanhol na Disciplina ILE Estágio Supervisionado 

em Língua Espanhola II: Fins Específicos. Aponta-se que, além do atendimento aos 

alunos UERJ e à comunidade, o curso é campo de observação de estágio, por sua 

especificidade, para outras instituições públicas de ensino superior, promovendo um 

profícuo intercâmbio entre as IES do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: anmarina@uerj.br 
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ESPANHOL PARA A TERCEIRA IDADE 3 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  

Renata Flávia Marcolino de Souza 
 

O curso de Espanhol para a Terceira Idade do Projeto LICOM /LETI do Instituto de 

Letras UERJ, oferecido aos alunos da UnATI (Universidade Aberta da Terceira 

Idade), se justifica por configurar-se como efetiva atividade extensionista, uma vez 

que proporciona que a universidade se volte à comunidade a qual pertence e a que 

deve estar aberta. Nesse sentido, o curso promove a integração de saberes entre o 

espaço acadêmico e a comunidade fluminense, e propõe implementar atividades 

formais de ensino-aprendizagem, com o intuito de reinserir os maiores de 60 anos 

em ambiente escolar. Ao mesmo tempo, propicia aos alunos bolsistas da 

licenciatura em Língua Espanhola do ILE, um campo de desenvolvimento de 

práticas docentes que os auxiliam na construção de seu perfil profissional. Dessa 

forma, proporciona um espaço de grande relevância de prática docente efetiva aos 

graduandos de Português- Espanhol, bolsistas de Iniciação à Docência. Além disso, 

promove sua interação com um nicho de crescente demanda no mercado de 

trabalho atual: Ensino de Espanhol para a Terceira Idade. Torna-se efetivamente 

uma oportunidade para que os licenciandos articulem ensino, pesquisa e extensão, 

o que se materializa em apresentações de trabalhos em variados eventos, dentro e 

fora da universidade – e do país, e na produção de artigos acadêmicos que enfocam 

essa articulação. O curso é, ainda, campo de observação e atuação para estagiários 

da Licenciatura em Português-Espanhol na Disciplina ILE Estágio Supervisionado 

em Língua Espanhola II: Fins Específicos. Aponta-se que, além do atendimento aos 

alunos UERJ e à comunidade, o curso é campo de observação de estágio, por sua 

especificidade, para outras instituições públicas de ensino superior, promovendo um 

profícuo intercâmbio entre as IES do Rio de Janeiro. 
 

E-mail: anmarina@uerj.br 
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ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA PERSPECTIVA DE ENSINO CRÍTICO REFLEXIVO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 

Estagiário(s):  

Leiciane Dutra da Silva 

Voluntário(s):  

Celena Soares Souza 

Heliza Maria da Silva Rodrigues. 

Ivana Freitas Juliaci 

Luani Fernandes Bernachi 

Lucas Diego Oliveira Serafim Rodrigues 

Monike Ribeiro dos Santos 
 

Criado a partir da constatação que a graduação em Letras (Port./Ing.) não oferece 

nas disciplinas específicas sobre ensino de inglês um olhar para o ensino desse 

idioma nas primeiras séries do ensino fundamental, o projeto “Ensino de Inglês 

para Crianças: Formando Professores Reflexivos” está voltado esse segmento e 

para a formação do professor desse idioma. Prioriza-se a reflexão docente, o 

planejamento de aulas, bem como a produção de material didático e lúdico 

norteados por uma base teórica construída a partir de pesquisas sobre 

aprendizagem, sobre essa modalidade de ensino e sobre o envolvimento de todos 

na construção de conhecimentos. Sendo assim, a teorização vygotskiana 

(VYGOTSKI, 1987; OLIVEIRA, 1993), a Prática Exploratória (MILLER 2013, 

ALLWRIGHT e HANKS, 2009; MORAES BEZERRA, 2011), bem como as questões 

sobre o ensino de língua estrangeira para crianças (LEC) (ROCHA, COSTA, SILVA, 

2006; ROCHA, 2007) constituem o arcabouço teórico-metodológico de nosso 

trabalho, ajudando-nos a melhor entender o processo de ensino aprendizagem, 

bem como nossa prática docente em formação. Até o momento, vimos construindo 

sequências didáticas para encaminhar as atividades de ensino. Para tanto, a 

organização das sequências didáticas está apoiada em temas (My family and I; My 

body; My school and my friends, dentre outros). Para explorá-los nas sequências, 

além das questões linguísticas, há um trabalho no sentido de envolver os pequenos 

aprendizes na reflexão sobre a relação que constroem com o outro e com o meio, 

bem como sobre os valores que cada um traz para essas relações. Este projeto de 

ID está vinculado ao NEPPE (Núcleo de pesquisa sobre Prática Exploratória), espaço 

no qual refletimos sobre nossa prática docente, sobre ensinar, aprender e, em 

especial, sobre a qualidade de vida em sala de aula, uma vez que entendemos que, 

além dos aspectos cognitivos, outras questões estão envolvidas em tudo o que 

acontece no contexto escolar. Dessa forma, temos buscado construir uma 

abordagem para o ensino de inglês para crianças que seja sensível ao contexto, 

privilegiando a escuta ao aluno e aos colegas e que possa, ao mesmo tempo, servir 

como referência para o professor de inglês que esteja atuando nas séries iniciais do 

ensino fundamental. 
 

E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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FERGUSON, CHARLESTON E O RACISMO LINGUÍSTICO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA BERTOLI DUTRA 

Estagiário(s):  

LETICIA SANTORO TEIXEIRA PONTES 

Marcelli Claudinni Teixeira Cardoso 
 

Este estudo verifica escolhas linguísticas feitas pelas mídia que podem contribuir 

para a construção de imagens distintas, positiva e negativamente, entre brancos e 

negros, a partir das teorias sobre Racismo e Linguagem de Mídia, de Erin Steuter e 

Deborah Wills (2009), a partir de análise de notícias de jornais internacionais sobre 

os episódios da cidade de Ferguson, acontecidos entre 2014 e meados de 2015, e 

da cidade de Charleston, nos EUA. Em Ferguson, protestos e confrontos romperam 

quando um garoto negro, Michael Brown, foi baleado pela e os moradores 

posicionaram-se contra o racismo, exigindo a prisão do oficial que o matara, Darren 

Wilson. Em Charleston, moradores foram atacados com tiros por um terrorista, 

Dylann Roof, dentro de uma igreja, matando nove pessoas. A mídia americana 

acompanhou os casos e seus desmembramentos. A análise de termos linguísticos 

das mensagens disponibilizadas pela mídia, possibilita identificar as teorias do texto 

em acontecimentos reais, bem como o peso na consciência de seus espectadores. O 

caso de violência racial sai das ruas e vai para os jornais de um modo mais sutil, 

mas bem perceptível para muitos linguistas, especialmente Erin Steuter (2009) e 

Deborah Wills (2009): a desumanização de minorias, sua subconsequente exclusão, 

como “outros”, ou seja, “they”, no linguajar do País americano, e ainda, a conexão 

entre termos negativos a “negros””. Serão investigadas cinco reportagens advindas 

de quatro sites de notícias online: The Daily Mail, CNN, WND e CBS. O canal Daily 

Mail, por exemplo, usa “agressivo” para se referir a Michael Brown, enquanto a CNN 

usa “meio selvagem” para Dylann Roof. Vemos as palavras “gângsteres” ligadas 

aos protestantes da causa negra no jornal WND, mas “comportamento 

indisciplinado” ligado a protestantes brancos que se revoltaram em um festival de 

abóboras no CBS Boston. A distinção de referências e adjetivos não é ao acaso, tais 

escolhas contribuem para construir as imagens de negros e brancos no consciente 

americano. Investigaremos quais dessas distinções podemos encontrar e como elas 

podem contribuir, linguística e psicologicamente, para a construção de imagens. Por 

terem sido extremamente teletransmitidos e comentados na rede online de 

internet, os casos da cidade de Ferguson e o tiroteio da igreja Charleston parecem-

nos exemplos perfeitos para a pesquisa realizada. 
 

E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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INICIAÇÃO À REGÊNCIA EM LÍNGUA ALEMÃ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO 

Estagiário(s):  

Rebeca Bernardo Jesus da Silva 

Voluntário(s):  

Fernanda da Silva Figueiredo 
 

A formação profissional do licenciando é composta por um vasto leque de 

atividades que se orientam pela crença na construção de um profissional reflexivo e 

que tenha consciência da função social de suas futuras ações pedagógicas. Uma 

das formas de se propiciar o engajamento neste processo de reflexão é aproximar o 

discente da realidade da regência de turmas em contextos especiais, como por 

exemplo, no contexto de práticas de ensino comunitárias que se aproximam das 

práticas do ensino fundamental e médio. Essa vivência não é alcançada nas 

oportunidades (estágios e disciplinas de práticas pedagógicas) oferecidas pela 

licenciatura, visto que elas apenas inserem o licenciando no contexto educacional e 

não possibilitam a vivência da regência, o que se aponta para a relevância de se 

construir alternativas pragmáticas para uma formação do professor. A oportunidade 

da experiência no ambiente pragmático da regência atrelada a um criterioso 

processo de treinamento possibilita um desenvolvimento profissional ímpar, pois 

impele o licenciando num processo de reflexão sobre sua própria prática, 

propiciando a construção de uma postura crítica em relação ao seu desempenho e 

desenvolvimento como professor. Promover esta oportunidade é a proposta deste 

projeto que está vinculado ao Núcleo de Desenvolvimento Linguístico (NDL) na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, oferecendo a oportunidade da 

regência de turmas em contextos especiais, mais especificamente na regência de 

cursos comunitários em seus níveis iniciais de ensino de Língua Alemã do Projeto 

Núcleo de Desenvolvimento Linguístico na região de São Gonçalo 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
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IMAGENS NA ESCOLA: DAS ARTES À CULTURA VISUAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALDO VICTORIO FILHO 

Voluntário(s):  

Francisco Onorio da Silva Junior 
 

A pesquisa tem como panorama de investigação o universo da Cultura Visual e 

considera as visualidades investigadas tanto como produção quanto modos de 

leitura e interlocução com as imagens visuais. Toma, portanto, a relação que as 

pessoas na contemporaneidade têm com a contingente e intensa torrente de 

imagens, reconhecendo seus múltiplos efeitos, positivos ou não na formação 

escolar das novas gerações, o que, na perspectiva adotada, é um problema 

inevitável a ser superado nas escolas e na formação docente, especialmente na do 

docente em Artes Visuais. As imagens criadas na escola, como qualquer imagem, 

guardam importante polissemia. Compreendidas, na perspectiva desta pesquisa, 

como fontes de saberes sobre a vida escolar, seus currículos praticados e sua 

interlocução com mundos supostamente distantes de seu cotidiano, as imagens 

apontam contextos individuais e coletivos cuja compreensão e leituras são 

significativamente úteis às ações voltadas para a atualização de práticas e 

procedimentos pedagógicos da educação básica contemporânea. Apostando nessa 

compreensão, a pesquisa voltou-se para as elaborações e interlocuções cotidianas 

dos estudantes de uma escola pública popular com as muitas imagens com as quais 

lidam diariamente, das suas próprias imagens às criações visuais nas aulas, 

especialmente as de Artes Visuais, passando também pelas imagens que narram da 

escola e de suas experiências pessoais e coletivas. Foram consideradas as imagens 

na perspectiva da Cultura Visual que considera em seu universo, das Artes às 

demais imagens de contextos e interesses diversos presentes nos cotidianos dos 

estudantes. 
 

E-mail: avictorio@gmail.com 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  

Pedro Gabriel Haddad Mesquita de Monteiro Marinho 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALCEBIADES MARTINS AREAS 

Supervisor(es) Participante(s):  

Patricia Alexandra Gonçalves 

Estagiário(s):  

Flavio de Medeiros Saraiva 

Voluntário(s):  

Elma da Silva Adelino 

Felipe Veras Andrade 

Marcelo Molinaro 

Nandson Camelo Ribeiro 

Rafael Mannarino 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: BIDEAREAS@YAHOO.IT 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Supervisor(es) Participante(s):  

Ebal Sant'Anna Bolacio Filho 

Estagiário(s):  

Thayana de Souza Araujo 

Voluntário(s):  

Alice Regina Vieira Guilherme 

Diogo Mathias Brum 

Jeniffer Suelen Alexandre Martins 

Leonardo Emidio Mendes 

Marianna Luiza da Costa Lima Queiroz 

Stephanie Godiva Santana de Souza 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DULCILEIDE VIRGINIO DO NASCIMENTO 

Estagiário(s):  

Lucy Lopes Duarte 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: dulcinascimento@bol.com.br 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANA CRISTINA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  

Ana Carolina Constâncio Cunha de Araujo Vidal 

Glaucia Dantas Leonardo 

Luisa Zanni Capitoni 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: anacriss@terra.com.br 
  



731 

  

 
LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 

Estagiário(s):  

Leonardo Emídio Mendes 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: ebolacio@gmail.com 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  

Priscila Guerra Prado 
 

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 da 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 nesse 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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: cmp.almeida@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  

Pedro Gabriel Haddad Mesquita de Monteiro Marinho 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SABRINA BALTOR DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Luiz Paulo da Mota Reinol 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: sabrinabaltor@gmail.com 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA ALEXANDRA GONCALVES 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alcebiades Martins Arêas 

Estagiário(s):  

Laura de Aguiar Pacheco 

Victoria Barros de Carvalho Silva 

Voluntário(s):  

Deborah Cristina Cendon Finotti 

Felipe Veras Andrade 

Marcelo Vicente Molinaro 

Rafael Ercole Carvalho Mannarino 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: patricialexg@gmail.com 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BIANCA WALSH 

Estagiário(s):  

Ana Julia Frey Leiros Girão 

Cecilia Ticom Braz de Souza 

Voluntário(s):  

Alana Martins Costa 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: bcnwalsh@gmail.com 
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LICOM / PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ FERNANDO DIAS PITA 

Voluntário(s):  

Dayane Rita da Cruz Ferreira 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: nandopit@uol.com.br 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE (ALEMÃO) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 

Estagiário(s):  

Luisa Santos Ribeiro 

Voluntário(s):  

DANIEL SOUTO RODRIGUES 

Roberto Francisco do Nascimento Júnior 
 

O Projeto LICOM (Línguas para a Comunidade) / LETI (Línguas Estrangeiras para a 

Terceira Idade) / Alemão, do Instituto de Letras da UERJ, oferece à comunidade da 

UnATI (Universidade Aberta da Terceira Idade) a prática e o desenvolvimento do 

Alemão, através da abordagem sociointeracional, que enfatiza a importância da 

troca de experiências para o enriquecimento do conhecimento linguístico e cultural, 

além da promoção do bem-estar dos participantes. O Projeto LETI - Alemão 

proporciona um espaço de grande relevância de prática docente aos graduandos de 

Português-Alemão bolsistas de Iniciação à Docência e sua interação com um nicho 

de grande demanda no mercado de trabalho atual: Ensino de Alemão para a 

Terceira Idade. Além disso, sendo integradas à disciplina “Estágio Supervisionado”, 

as atividades das 4 turmas do Projeto são observadas por alunos da graduação em 

Pedagogia e de Letras Português-Alemão. Integrando o conjunto das Línguas 

Estrangeiras do projeto LETI-UnATI-UERJ, o curso de Alemão para a Terceira Idade 

tem por escopo fundamental introduzir, desenvolver e manter ativa, de forma 

gradual, a compreensão desse idioma, junto a um público-alvo diferenciado, por 

intermédio de uma metodologia verdadeiramente ancorada num arcabouço prático, 

de modo prático-funcional. Visamos, sobretudo, a burilar a capacidade linguística, 

intelectual e cultural de nossos alunos, fazendo com que apreendam Alemão, de 

maneira contextualizada. A eficácia de tal estratégia traduz-se na melhora 

significativa do desempenho do estagiário, no plano linguístico-discursivo, sendo 

rapidamente percebida na sua performance nas aulas de graduação. 
 

E-mail: ebolacio@gmail.com 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

(FRANCÊS) - MÓDULO I E MÓDULO II 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DEISE QUINTILIANO PEREIRA 

Estagiário(s):  

Jorginete Roux da Costa 

Tayane Rodrigues Costa 
 

O Projeto LICOM (Línguas para a Comunidade) - LETI (Línguas Estrangeiras para a 

Terceira Idade) - FRANCÊS, do Instituto de Letras da UERJ, oferece à comunidade 

da UnATI (Universidade Aberta da Terceira Idade) a prática e o desenvolvimento da 

Língua Francesa, através da abordagem sociointeracional, que enfatiza a 

importância da troca de experiências para o enriquecimento do conhecimento 

linguístico e cultural, além da promoção do bem-estar dos participantes. O Projeto 

LETI - Francês proporciona um espaço de grande relevância de prática docente aos 

graduandos de Português - Francês bolsistas de Iniciação à Docência e sua 

interação com um nicho de grande demanda no mercado de trabalho atual: Ensino 

de Francês para a Terceira Idade. Além disso, sendo integradas à disciplina “Estágio 

Supervisionado”, as atividades das 4 turmas do Projeto são observadas por alunos 

da graduação em Pedagogia e de Letras Português-Francês.Integrando o conjunto 

das Línguas Estrangeiras do projeto LETI-UnATI-UERJ, o curso de francês para a 

Terceira Idade tem por escopo fundamental introduzir, desenvolver e manter ativa, 

de forma gradual, a compreensão desse idioma, junto a um público-alvo 

diferenciado, por intermédio de uma metodologia verdadeiramente ancorada num 

arcabouço prático, de modo prático-funcional. Visamos, sobretudo, a burilar a 

capacidade linguística, intelectual e cultural de nossos alunos, fazendo com que 

apreendam a Língua Francesa, de maneira contextualizada. A eficácia de tal 

estratégia traduz-se na melhora significativa do desempenho do estagiário, no 

plano linguístico-discursivo, sendo rapidamente percebida na sua performance nas 

aulas de graduação. 
 

E-mail: deisequintiliano@uol.com.br 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE (INGLÊS) 

- MÓDULO I E MÓDULO II 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JANAINA DA SILVA CARDOSO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Marcela Iochem Valente 

Estagiário(s):  

Ana Karoline de Araújo Gonçalves Ribas 

Julia de Moraes Roveri 

Voluntário(s):  

Karen Costa da Silva 

SoraiaCristina de Sousa Costa 
 

O Projeto LICOM (Línguas para a Comunidade) / LETI (Línguas Estrangeiras para a 

Terceira Idade) / INGLÊS, do Instituto de Letras da UERJ, oferece à comunidade da 

UnATI (Universidade Aberta da Terceira Idade) a prática e o desenvolvimento 

Inglês, através da abordagem sociointeracional, que enfatiza a importância da troca 

de experiências para o enriquecimento do conhecimento linguístico e cultural, além 

da promoção do bem-estar dos participantes. O Projeto LETI - Inglês proporciona 

um espaço de grande relevância de prática docente aos graduandos de Português- 

Inglês bolsistas de Iniciação à Docência e sua interação com um nicho de grande 

demanda no mercado de trabalho atual: Ensino de Inglês para a Terceira Idade. 

Além disso, sendo integradas à disciplina “Estágio Supervisionado”, as atividades 

das 4 turmas do Projeto são observadas por alunos da graduação em Pedagogia e 

de Letras Português-Inglês. Integrando o conjunto das Línguas Estrangeiras do 

projeto LETI-UnATI-UERJ, o curso de Inglês para a Terceira Idade tem por escopo 

fundamental introduzir, desenvolver e manter ativa, de forma gradual, a 

compreensão desse idioma, junto a um público-alvo diferenciado, por intermédio de 

uma metodologia verdadeiramente ancorada num arcabouço prático, de modo 

prático-funcional. Visamos, sobretudo, a burilar a capacidade linguística, intelectual 

e cultural de nossos alunos, fazendo com que apreendam a LE, de maneira 

contextualizada. A eficácia de tal estratégia traduz-se na melhora significativa do 

desempenho do estagiário, no plano linguístico-discursivo, sendo rapidamente 

percebida na sua performance nas aulas de graduação. 
 

E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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LICOM/LETI: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA TERCEIRA IDADE (ITALIANO) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EDVALDO SAMPAIO BELIZARIO 

Estagiário(s):  

Ana Maria Goncalves Claro 

Deborah Cristina Cendon Finotti 
 

O Projeto LICOM (Línguas para a Comunidade) / LETI (Línguas Estrangeiras para a 

Terceira Idade) / Italiano, do Instituto de Letras da UERJ, oferece à comunidade da 

UnATI (Universidade Aberta da Terceira Idade) a prática e o desenvolvimento da 

Língua Italiana, através da abordagem sociointeracional, que enfatiza a importância 

da troca de experiências para o enriquecimento do conhecimento linguístico e 

cultural, além da promoção do bem-estar dos participantes. O Projeto LETI - 

Italiano proporciona um espaço de grande relevância de prática docente aos 

graduandos de Português-Italiano bolsistas de Iniciação à Docência e sua interação 

com um nicho de grande demanda no mercado de trabalho atual: Ensino de 

Italiano para a Terceira Idade. Além disso, sendo integradas à disciplina “Estágio 

Supervisionado”, as atividades das 4 turmas do Projeto são observadas por alunos 

da graduação em Pedagogia e de Letras Português-Italiano. Integrando o conjunto 

das Línguas Estrangeiras do projeto LETI-UnATI-UERJ, o curso de Italiano para a 

Terceira Idade tem por escopo fundamental introduzir, desenvolver e manter ativa, 

de forma gradual, a compreensão desse idioma, junto a um público-alvo 

diferenciado, por intermédio de uma metodologia verdadeiramente ancorada num 

arcabouço prático, de modo prático-funcional. Visamos, sobretudo, a burilar a 

capacidade linguística, intelectual e cultural de nossos alunos, fazendo com que 

apreendam a Língua Italiana de maneira contextualizada. A eficácia de tal 

estratégia traduz-se na melhora significativa do desempenho do estagiário, no 

plano linguístico-discursivo, sendo rapidamente percebida na sua performance nas 

aulas de graduação. 
 

E-mail: edvambel@bol.com.br 
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LICOM/PLIC: APRENDENDO E ENSINANDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA BERTOLI DUTRA 

Estagiário(s):  

Vinícius Silva de Oliveira 

Voluntário(s):  

Cristiano Silva de Lima 

Lucia Iris Pontes Claro 
 

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 pelo estagiário de Iniciação à Docência. 
 

E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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LEITURAS DA TRADIÇÃO ORAL E FOLCLÓRICA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

Estagiário(s):  

Ana Carolina Lannes da Silva Barros 

Wallace da Silva Matheus 
 

O projeto tem uma intensa trajetória desde seu início. Apresenta como principal 

meta a busca de estratégias adequadas à criação de espaços de leitura instigantes, 

em que sejam apresentadas propostas de atividades lúdicas envolvendo uma ampla 

gama de gêneros representativos da cultura popular. Inicialmente, os bolsistas 

levam livros de contos populares, fábulas, mitos e folhetos de cordel etc. para a 

sala de aula. Em geral, a relação dos alunos com a leitura não é positiva. Grande 

parte desconhece o prazer de ler, pois só leu, até então, para fazer provas ou 

exercícios de análise gramatical. Os bolsistas concentram-se, neste primeiro 

momento, na investigação de procedimentos didáticos que estimulem a 

sensibilidade do aluno para a apreciação do universo das nossas heranças culturais, 

genuinamente, corporificadas em tais produções. Nessa etapa, os alunos, vão 

construindo juntamente com os licenciandos alguns conceitos teóricos relativos à 

prosa e à poesia. Movidos pelo prazer de ler os alunos descobrem coisas, produzem 

textos e se envolvem com as manifestações da cultura popular. Eles cantam, 

dançam, dramatizam e declamam suas produções num clima de descontração. O 

trabalho efetivado no âmbito do referido projeto concretiza-se através de um 

conjunto de ações que se repetem e renovam a cada ano, entre elas, destacam-se: 

leitura e estudo de textos teóricos, treinamento do bolsista para aplicação de 

oficinas de leitura de na escola, acompanhamento das atividades realizadas pelo 

bolsista, análise e apresentação dos resultados obtidos bem como organização e 

execução de eventos. O desenvolvimento de tais ações traz contribuições em dois 

pontos: na ampliação da área de divulgação da literatura popular e no avanço da 

aplicação pedagógica dessa literatura na escola. As oficinas que exploram os 

gêneros da tradição oral (cordel, lendas, mitos, contos de encantamento, fábulas, 

entre outros) possibilitam o (re)conhecimento de suas peculiaridades, exigindo o 

desenvolvimento de habilidades de leitura específicas. Ao escreverem seus textos 

os alunos assumem o papel de autores, aprimorando, dessa maneira, sua 

criatividade. O trabalho de leitura nas escolas, ocorrido dentro desse 

encaminhamento, tem contribuído para a autonomia dos alunos enquanto leitores, 

bem como para uma formação profissional mais democrática dos licenciandos 

bolsistas, contrária a visões elitistas redutoras que não dão o devido valor à cultura 

popular. 
 

E-mail: m.isaura@ig.com.br 
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LETRAMENTOS E COMUNIDADES DE PRÁTICAS NO CRIAAD/SG: TRAÇOS 

IDENTITÁRIOS NA PRODUÇÃO ESCRITA DOS ADOLESCENTES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  

Thalita Amil do Carmo 

Voluntário(s):  

Juana Ornelas de Avelar Machado 
 

O trabalho apresentado corresponde à primeira fase do Projeto de Iniciação à 

docência “Letramento e competência leitora nos anos finais do ensino fundamental: 

estratégias pedagógicas para o trabalho com alunos em defasagem de 

aprendizagem”, e foi desenvolvido nas oficinas de língua portuguesa que o Projeto 

de Extensão Letrajovem oferece aos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas em regime de semiliberdade no Centro de Recursos Integrados de 

Atenção ao Adolescente (CRIAAD). Nessa etapa, tivemos como objetivo a análise 

das questões identitárias presentes no espaço do CRIAAD/SG, que se caracteriza 

como uma comunidade de práticas. Nesse contexto, entendemos por comunidade 

de prática, “um conjunto de pessoas reunido em torno de um empreendimento 

particular, negociando e aprendendo práticas que contribuem para a satisfação de 

um objetivo comum” Eckert (2000). A partir dessa perspectiva, o indivíduo passa a 

ser visto como parte integrante de determinada comunidade, que se manifesta em 

suas formas de engajamento. Assim, observamos que as identidades são 

construídas dentro das diversas comunidades de prática em que esses adolescentes 

se inserem, dentro e fora dos muros do CRIAAD/SG. É com base nessas questões 

que refletimos sobre as maneiras como as identidades estabelecidas em outros 

contextos sociais refletem na vida desses adolescentes quando pertencentes ao 

espaço do CRIAAD e, sobretudo, acerca da possibilidade de analisar a pertença à 

comunidade de práticas que se constrói nas interações dentro desse espaço através 

de marcas linguísticas que afloram na linguagem oral e escrita dos adolescentes. 

Para a investigação aqui descrita, o recorte do corpus da pesquisa é constituído por 

um conjunto de produções textuais, redigidos pelos adolescentes e observações das 

interações orais ocorridas durante as oficinas. Os dados analisados foram gerados 

nas oficinas que objetivam o estímulo à escrita e a contribuição para que as 

medidas socioeducativas tenham mais eficácia. Utilizamos os princípios da 

pesquisa-ação, interligando a produção de conhecimentos às ações pedagógicas 

realizadas, assegurando a participação dos atores sociais envolvidos, num processo 

de aprendizagem coletiva. (TOLEDO & JACOBI, 2013) 
 

E-mail: lisboamarcia@hotmail.com 
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LITERATURA AFRICANA EM LÍNGUA PORTUGUESA II (LITERATURA DE 

MOÇAMBIQUE) - REVISÃO DE EMENTA, CONTEÚDOS, BIBLIOGRAFIA E 

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Regina Silva Michelli Perim 

Estagiário(s):  

Mariana Saba Warrak 
 

A disciplina eletiva Literatura Africana em Língua Portuguesa II (Literatura de 

Moçambique) - ILE02-10314 – já, há muito tempo, que carecia de passar por 

revisão de sua (1) ementa, em absoluto descompasso, sob qualquer perspectiva 

teórica ou metodológica, com a realidade contemporânea dos estudos de literatura, 

em geral, e, mesmo, de África, dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa), ou de Moçambique, em particular; de seus (2) conteúdos, que não 

também mais abrangiam os avanços que se verificam nas pesquisas acerca das 

literaturas pós-coloniais, africanas, lusófonas (há um universo difuso e confuso, não 

unânime, para designar essas expressões culturais), seja como um todo, seja na 

individualidade de cada uma dessas expressões nacionais; de sua (3) bibliografia, 

igualmente em franco descompasso com a produção acadêmica e científica mais 

recente mundo a fora, cujos novos títulos publicados (periódicos ou livros), nas 

duas últimas décadas, são de absoluta relevância qualitativa e quantitativa para a 

áresa; bem como carecia, e, de fato, ainda carece, de material didático apropriado 

ao ensino de graduação ou de pós-graduação lato e stricto sensu. É visando a 

atender a essa demanda ampla e diversificada, que o projeto de Iniciação à 

Docência (ID) “Literatura Moçambicana em Língua Portuguesa I (Mia Couto)” tem 

desenvolvido, em diálogos com a comunidade interna e externa, nacional e 

internacional, estudos, pesquisas e produção de material didático, na expectativa 

da pronta e breve aprovação, nos fóruns competentes da UERJ, do processo de 

atualização da disciplina, ora em andamento, conforme foi proposto aos 

componentes do Setor Acadêmico de Literatura Portuguesa do Departamento de 

Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia do Instituto de Letras. 
 

E-mail: flavgarc@gmail.com 
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LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS: CONTOS DO ERA UMA VEZ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

REGINA SILVA MICHELLI PERIM 

Supervisor(es) Participante(s):  

Darcilia Marindir Pinto Simoes 

Flavio García Queiroz de Melo 

Estagiário(s):  

Hannah Manes e Morais 

Nayara Batista da Cruz 
 

A Literatura Infantil e Juvenil vem, gradativamente, ocupando o espaço acadêmico, 

especialmente de Letras, embora muito haja ainda a ser feito. Sobre os contos da 

tradição, encontram-se os registros de Charles Perrault, na França, e dos irmãos 

Grimm, na Alemanha. A eles seguiram-se vários outros escritores que também se 

dedicaram à recolha de textos oriundos da oralidade: em Portugal, há as coletâneas 

de Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso; no Brasil, existem as 

publicações de Figueiredo Pimentel, Monteiro Lobato, Sílvio Romero, Câmara 

Cascudo. O trabalho com os contos da tradição integra o projeto de Iniciação à 

Docência intitulado Literatura Infantojuvenil em Foco, cujo objetivo principal é 

divulgar a literatura voltada para crianças e jovens por meio da promoção de 

eventos acadêmicos e da produção de materiais de apoio, utilizados nos eventos, 

permitindo o contato com textos de escritores que compõem a herança desta 

literatura, fortuna ficcional e crítica. Como eventos de extensão cadastrados, foram 

promovidos os seminários A Literatura Infanto-Juvenil e os Contos de Fadas, em 

2010, Literatura Infanto-Juvenil: perspectivas de estudo, em 2011, Os Contos de 

Fadas da Tradição, Ainda Uma Vez, em dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Este 

ano, já se cadastrou a proposta de um curso de extensão intitulado Literatura 

Infantil e Juvenil e o Conto de Fadas, cujo objetivo é oportunizar o contato com a 

Literatura Infantil e Juvenil e sua abrangência de estudo, estimulando a leitura 

teórico-crítica e o debate sobre narrativas da tradição em diálogo com releituras 

contemporâneas. Pretende-se introduzir os estudos a partir do estatuto e da origem 

da Literatura Infantil e Juvenil, focalizando o conto de fadas, suas características 

definidoras, seguindo-se a leitura e análise crítica dos principais contos de Perrault 

em abordagem comparativa com as narrativas encontradas nos irmãos Grimm, nas 

recolhas portuguesas e brasileiras, estabelecendo o diálogo intertextual com 

narrativas contemporâneas, segundo perspectivas literária, psicanalítica, 

arquetípica, histórica. Com o projeto de ID e as ações dele decorrentes minimiza-

se, parcialmente, a carência de estudos na área da literatura para crianças e 

jovens, fomentando a qualificação acadêmica, cultural e profissional dos bolsistas e 

do público ligado aos eventos promovidos. 
 

E-mail: reginamichelli@globo.com 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO NÍVEL 2 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA MAGARINOS DE SOUZA LEAO 

Estagiário(s):  

Mariane Ferrari Macabu 
 

O trabalho no projeto do Núcleo de Desenvolvimento Linguístico (NDL) é uma 

oportunidade de vivenciar a regência de turmas no contexto de práticas de ensino 

comunitárias na região de São Gonçalo. A atuação como docente de um curso de 

língua inglesa em nível inicial (nível 2), que se aproxima das práticas do ensino 

fundamental e médio, é uma experiência diferente daquela oferecida pelo curso de 

licenciatura, em que os licenciandos são inseridos no contexto educacional mas não 

têm a possibilidade de assumir a regência de turmas. O objetivo dessa prática no 

NDL, portanto, é permitir que a bolsista assuma diferentes papéis da experiência 

docente, responsabilizando-se pela gestão pedagógica, pelo cumprimento do plano 

de curso, pelo planejamento e cumprimento dos planos de aula, pela seleção de 

atividades e materiais, tendo uma participação no contexto educacional não 

contemplada em outros espaços. As atividades desenvolvidas nesse projeto, que 

vão ao encontro dos objetivos do mesmo, são a regência de turma, a preparação 

de testes, material didático, avaliações e instrumentos de coleta de dados, além de 

discussões em reuniões de orientação e mediação para que essas ações 

pedagógicas se cumpram com reflexão e a contento. Os resultados abrangem tanto 

o desenvolvimento profissional da bolsista, em processo reflexivo sobre sua prática 

em sala de aula e sobre sua função social, quanto o desenvolvimento da língua 

inglesa dos membros da comunidade que se inscreveram e participam do projeto. 
 

E-mail: mmag@ig.com.br 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO: NÍVEL 4 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO 

Estagiário(s):  

Lanna Azeredo Motta 
 

A formação profissional do licenciando é composta por um vasto leque de 

atividades que se orientam pela crença construção de um profissional reflexivo e 

que tenha consciência da função social de suas futuras ações pedagógicas. Uma 

das formas de se propiciar o engajamento neste processo de reflexão é aproximar o 

discente da realidade da regência de turmas em contextos especiais, como por 

exemplo, no contexto de práticas de ensino comunitárias que se aproximam das 

práticas do ensino fundamental e médio. Essa vivência não é alcançada nas 

oportunidades (estágios e disciplinas de práticas pedagógicas) oferecidas pela 

licenciatura, visto que elas apenas inserem o licenciando no contexto educacional e 

não possibilitam a vivência da regência, o que se aponta para a relevância de se 

construir alternativas pragmáticas para uma formação do professor. Assim sendo, 

este projeto objetiva iniciar um processo de reflexão sobre a prática pedagógica ao 

capacitar o licenciando nas atividades relativas à sala de aula durante a própria 

prática da regência. Este processo de treinamento, fundamental na formação do 

profissional do ensino, acontece no espaço da ofeta de turmas em contextos 

especiais, mais especificamente na regência de cursos comunitários em seus níveis 

iniciais de ensino de línguas (nível 4 do Projeto Núcleo de Desenvolvimento 

Linguístico) na região de São Gonçalo. Nossas expectativas com este projeto é 

construir um ambiente pragmático de regência atrelado a um criterioso processo de 

treinamento que possibilite um desenvolvimento profissional ímpar, pois impele o 

licenciando num processo de reflexão sobre sua própria prática, propiciando a 

construção de uma postura crítica em relação ao seu desempenho e 

desenvolvimento como professor. 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
  



749 

  

 
NÚCLEO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA E 

CULTURA JAPONESAS NO BRASIL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  

Bárbara Kontz 
 

A procura pelo aprendizado de língua e cultura japonesa vem aumentando 

constantemente no Brasil e a formação de bons profissionais na área é, portanto, 

fundamental. O setor de japonês da Uerj vem tentando se destacar principalmente 

na área de ensino, principal mercado de trabalho para os profissionais que se 

formam aqui. Para tal, a produção de material didático voltado para brasileiros é 

uma necessidade natural, visto que a diferença entre as duas línguas e culturas é 

enorme, sendo preciso um novo olhar na forma de ensinar japonês e cultura 

japonesa aos brasileiros. Como a maioria dos materiais disponíveis no mercado são 

apenas em japonês ou em inglês, a elaboração de materiais voltados para o público 

brasileiro é uma atividade fundamental para os profissionais que se formam 

enquanto professores e pesquisadores na área de estudos japoneses, permitindo 

que coloquem em prática nas salas de aula suas experiências enquanto professores 

e suas ideias e novos métodos de ensino enquanto pesquisadores. Aprofundar o 

conhecimento dos bolsistas nas diversas metodologias de ensino de língua e cultura 

japonesa, bem como incentivar o pensamento crítico na confecção de materiais 

didáticos para o público brasileiro. Objetiva-se também que o aluno pense a língua 

como indissociável das práticas culturais, históricas e discursivas, possibilitando 

uma produção de material didático mais voltada para os contrastes em relação ao 

universo brasileiro. Incentivar a produção de material didático por parte dos 

bolsistas que, posteriormente, se formam enquanto professores e pesquisadores de 

estudos japoneses; contribuir com ideias e métodos para as aulas na graduação e 

na sua própria atividade docente; realizar um levantamento bibliográfico do maior 

número possível de materiais de ensino e livros em geral sobre língua e cultura 

japonesa no Brasil, voltados para brasileiros. 
 

E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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OFICINA DE LÍNGUA ITALIANA NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UERJ - 

CAPUERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERIDIANA SKOCIC MARCHON 

Estagiário(s):  

Cristiane Agatha Teixeira de Sá 
 

O projeto Oficina e Italiano no CApUERJ está vinculado ao programa LICOM/ 

OLEE(Línguas para a Comunidade/Oficinas de Línguas Estrangeiras nas Escolas) do 

Instituto de Letras. 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. 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. 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. 
 

E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO DESEN/SRH - CURSO 

BÁSICO DE INGLÊS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BIANCA WALSH 

Estagiário(s):  

Lívia Ferreira Alves da Silva 
 

Em parceria com o Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal da 

Superintendência de Recursos Humanos (Desen/SRH), este projeto do Instituto de 

Letras (ILE) da UERJ contribui para a formação docente de alunos de Letras de 

Língua Inglesa e Literaturas, ao promover a participação do bolsista no 

desenvolvimento e na implementação de um curso de noções básicas de inglês sob 

medida para funcionários da UERJ. O bolsista tem a oportunidade de elaborar, 

implementar e avaliar o curso, o material didático e os instrumentos avaliativos 

face às necessidades particulares desse público. Para isso, o bolsista realiza 

pesquisa das necessidades desse público e trabalha a partir desses dados para 

conceber o curso e o material. A abordagem de ensino do projeto está ancorada 

nos princípios da área de Inglês para Fins Específicos. Dessa forma, o curso é 

concebido a partir da simulação de situações comunicativas reais em língua inglesa, 

tomando por unidade de ensino o gênero discursivo. O curso é projetado para a 

realidade desses alunos, combinando situações comunicativas do ambiente do 

trabalho e experiências sociais de contato com países de cultura inglesa. O curso 

oferece aos alunos a integração das quatro habilidades (leitura, escrita, escuta e 

fala) no idioma e também trabalha com o desvelamento das crenças que atuam na 

aprendizagem do idioma inglês. Considerando que essas crenças podem acelerar ou 

desacelerar o processo de aprendizagem, torná-las conscientes para esses alunos é 

de grande importância. 
 

E-mail: bcnwalsh@gmail.com 
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PORTUGUÊS DO BRASIL (NUPPLES/UERJ – NÍVEL A1): 

INTERCULTURALIDADE, ENSINO E FORMAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Brízzida Anastácia Souza Lobo de Magalhães Caldeira 

Voluntário(s):  

Elizabeth Bruna Ferreira Alves Pereira 

Raphael dos Santos Miguelez Perez 
 

A apresentação deste pôster divulga as atividades do Projeto NUPPLES/UERJ, 

realizadas com vistas à melhoria do ensino de português como língua não materna, 

a formação de professores em contexto intercultural e de ações de 

internacionalização. O projeto se justifica na medida em que atende à demanda por 

capacitação de alunos intercambistas estrangeiros em língua portuguesa e alunos 

dos cursos de graduação e pós-graduação. Em função dos padrões internacionais 

de avaliação, o curso está dividido em níveis de desenvolvimento, organizados de 

acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para a Aprendizagem de 

Línguas. Em se tratando de alunos estrangeiros, há que se adotar uma metodologia 

específica de trabalho que os instrumentalize para a escrita acadêmica ao mesmo 

tempo em que promove a ampliação de suas habilidades linguísticas em português 

do Brasil. O pôster destacará “facilidades” e “desafios” do ensino de português a 

estrangeiros e as possibilidades didático-pedagógicas construídas e aplicadas no 

contexto das aulas. Diferentes estratégias, tanto pragmáticas quanto cognitivas, 

têm sido apontadas como constitutivas de uma competência necessária ao sujeito 

para que esse faça pleno e “feliz” uso da linguagem (cf. Austin, 1990). Muitas vezes 

essas competências são consideradas inerentes ao sujeito, bastando que se 

respeitem suas diversas formas de manifestação, outras vezes são tratadas como 

competências a serem desenvolvidas e/ou conquistadas. Em ambos os casos, têm 

sido dado grande valor à dimensão sócio-cognitiva do desenvolvimento dessas 

competências, uma vez que não seria suficiente, a esse sujeito, o domínio das 

regras linguísticas e do léxico por si só, mas o desenvolvimento de uma 

competência relativa ao saber usar a língua. É desejável que o professor de PLNM 

busque equilíbrio entre possíveis forças antagônicas que caracterizam as culturas 

estrangeiras, as estruturas das mais variadas línguas e o português como língua-

alvo. 
 

E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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PORTUGUÊS DO BRASIL (NUPPLES/UERJ – NÍVEL C1): 

INTERCULTURALIDADE, ENSINO E FORMAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Lucas Riehl Alves de Souza 

Voluntário(s):  

Ana Carolina Freitas Maciel 
 

A apresentação deste pôster divulga as atividades do Projeto NUPPLES/UERJ, 

realizadas com vistas à melhoria do ensino de português como língua não materna, 

a formação de professores em contexto intercultural e de ações de 

internacionalização. O projeto se justifica na medida em que atende à demanda por 

capacitação de alunos intercambistas estrangeiros em língua portuguesa e alunos 

dos cursos de graduação e pós-graduação. Em função dos padrões internacionais 

de avaliação, o curso está dividido em níveis de desenvolvimento, organizados de 

acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para a Aprendizagem de 

Línguas. Em se tratando de alunos estrangeiros, há que se adotar uma metodologia 

específica de trabalho que os instrumentalize para a escrita acadêmica ao mesmo 

tempo em que promove a ampliação de suas habilidades linguísticas em português 

do Brasil. O pôster destacará “facilidades” e “desafios” do ensino de português a 

estrangeiros e as possibilidades didático-pedagógicas construídas e aplicadas no 

contexto das aulas. Quanto a essas possibilidades, dois termos/expressões têm sido 

bastante recorrentes nas diversas discussões a respeito: “conhecimento de mundo” 

e “sujeito letrado”. Assim, dependendo do conhecimento de mundo, o sujeito será 

ou não bem sucedido nos usos que fizer da linguagem. Esse usuário da língua não 

deve se limitar ao domínio do código, mas ser capaz de planejar, construir e 

reconstruir seu discurso com vistas ao cumprimento de determinados objetivos. 

Para tal, precisará possuir “conhecimento de mundo” adequado aos valores com os 

quais deseja trabalhar. Além disso, será também necessário um conhecimento 

sobre o conhecimento de mundo (metacognição), de modo a lhe permitir a 

manipulação desse conhecimento para fins específicos. É desejável que o professor 

de PLNM busque equilíbrio entre possíveis forças antagônicas que caracterizam as 

culturas estrangeiras, as estruturas das mais variadas línguas e o português como 

língua-alvo. 
 

E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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PORTUGUÊS DO BRASIL (NUPPLES/UERJ – NÍVEL C2): 

INTERCULTURALIDADE, ENSINO E FORMAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Raphael dos Santos Miguelez Perez 

Voluntário(s):  

Claudia Suely Rosa Marapodi 
 

A apresentação deste pôster divulga as atividades do Projeto NUPPLES/UERJ, 

realizadas com vistas à melhoria do ensino de português como língua não materna, 

a formação de professores em contexto intercultural e de ações de 

internacionalização. O projeto se justifica na medida em que atende à demanda por 

capacitação de alunos intercambistas estrangeiros em língua portuguesa e alunos 

dos cursos de graduação e pós-graduação. Em função dos padrões internacionais 

de avaliação, o curso está dividido em níveis de desenvolvimento, organizados de 

acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para a Aprendizagem de 

Línguas. Em se tratando de alunos estrangeiros, há que se adotar uma metodologia 

específica de trabalho que os instrumentalize para a escrita acadêmica ao mesmo 

tempo em que promove a ampliação de suas habilidades linguísticas em português 

do Brasil. O pôster destacará “facilidades” e “desafios” do ensino de português a 

estrangeiros e as possibilidades didático-pedagógicas construídas e aplicadas no 

contexto das aulas. Quanto a essas possibilidades, dois termos/expressões têm sido 

bastante recorrentes nas diversas discussões a respeito: “conhecimento de mundo” 

e “sujeito letrado”. Assim, dependendo do conhecimento de mundo, o sujeito será 

ou não bem sucedido nos usos que fizer da linguagem. Esse usuário da língua não 

deve se limitar ao domínio do código, mas ser capaz de planejar, construir e 

reconstruir seu discurso com vistas ao cumprimento de determinados objetivos. 

Para tal, precisará possuir “conhecimento de mundo” adequado aos valores com os 

quais deseja trabalhar. Além disso, será também necessário um conhecimento 

sobre o conhecimento de mundo (metacognição), de modo a lhe permitir a 

manipulação desse conhecimento para fins específicos. É desejável que o professor 

de PLNM busque equilíbrio entre possíveis forças antagônicas que caracterizam as 

culturas estrangeiras, as estruturas das mais variadas línguas e o português como 

língua-alvo. 
 

E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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RETRATOS FINISSECULARES: O PARNASIANISMO E O SIMBOLISMO NO 

“BLOG DO ENEM” 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FERNANDO MONTEIRO DE BARROS JUNIOR 

Estagiário(s):  

Ingryd Gonçalves dos Santos Santana 
 

O Parnasianismo e o Simbolismo, poéticas do final do século XIX, período de 

plenitude do sistema literário brasileiro, costumam ser apresentados nos livros do 

Ensino Médio de forma conservadora e desvantajosa em relação ao Modernismo, 

triunfal em sua ruptura com as estéticas do passado na Semana de 22 e seus 

desdobramentos. Tal representação se faz ver também nas apostilas de Literatura 

do “Blog do Enem” (http://blogdoenem.com.br/), “canal independente de difusão 

de conteúdos de apoio à aprendizagem e de informações sobre programas e 

oportunidades de acesso ao Ensino Superior”, sendo “parte da Rede Enem” e 

“iniciativa da VC Sistemas Educacionais”. Há no blog somente uma única apostila 

sobre o Parnasianismo e duas do Simbolismo, enquanto que o Modernismo conta 

com oito apostilas. O mais notório é o título da apostila sobre a escola literária de 

Olavo Bilac e Alberto de Oliveira: “Parnasianismo, o movimento menos popular do 

Brasil”. Nosso projeto de Iniciação à Docência busca salientar a importância das 

poéticas parnasiana e simbolista no cenário de nossa literatura finissecular 

oitocentista e da belle époque, enxergando-as com um olhar destituído dos 

preconceitos acadêmicos manifestados por vários críticos e historiadores literários e 

reproduzidos nos livros didáticos, nas aulas de literatura do Ensino Médio e, 

também, no blog que tem por objetivo auxiliar os estudantes a se prepararem para 

as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E, por conseguinte, levar, tanto os 

alunos-bolsistas da UERJ, quanto os alunos do Ensino Médio do município de São 

Gonçalo, a um olhar que possibilite a valorização da poesia parnasiana e simbolista, 

assim também como uma compreensão mais realista de sua importância literária e 

histórica, conforme pesquisas recentes empreendidas por diversos acadêmicos 

brasileiros que têm reavaliado criticamente a produção literária do período anterior 

ao Modernismo. 
 

E-mail: fermonbar@uol.com.br 
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SEJAM BEM-VINDOS: REFLEXÕES SOBRE O ENSINO E A PREPARAÇÃO DE 

MATERIAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA REFUGIADOS E SOLICITANTES 

DE REFÚGIO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 

Estagiário(s):  

Ana Cecília Trindade Rebelo 
 

O Brasil tem se tornado uma das importantes rotas de fuga para milhares de 

pessoas que precisam deixar seus países por correrem risco de vida, segundo 

dados da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados). Para tais indivíduos, a língua 

portuguesa é ferramenta fundamental para a nova vida que buscam em território 

brasileiro. Considerando a importância da língua como instrumento social, a 

Cáritas-RJ oferece, entre outros serviços emergenciais, um curso gratuito de 

português para refugiados e solicitantes de refúgio, em parceria com a UERJ. O 

presente projeto de iniciação à docência, “Além das Fronteiras: o ensino de língua 

portuguesa como língua estrangeira”, desenvolvido no Instituto de Letras-UERJ, faz 

parte de tal parceria, e se propõe, como uma de suas etapas, a elaborar material 

didático a ser utilizado nas aulas do curso de português mencionado, levando em 

consideração as especificidades do público-alvo e suas necessidades imediatas de 

uso da língua. Para fundamentar tal processo de elaboração, recorremos ao 

conceito de espaço de enunciação ampliado, como discutido em Guimarães (2002) 

e Zoppi-Fontana (2010): a língua portuguesa, no âmbito do português para 

refugiados, circula dentro do território nacional brasileiro entre sujeitos vindos de 

diferentes territórios e de outros espaços de enunciação, o que vai lhe conferir 

características distintas que irão influenciar em seu ensino/aprendizagem. O 

presente trabalho apresenta os resultados alcançados até o momento: as 

atividades preparadas e discutidas em reuniões semanais com o grupo de pesquisa, 

além de dados sobre a recepção dos mesmos entre os alunos e os professores do 

curso. 
 

E-mail: angelacf@bol.com.br 
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A ETIMOLOGIA DA LÍNGUA INGLESA E A INFLUÊNCIA DO LATIM 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA BERTOLI DUTRA 

Estagiário(s):  

Fellipe Soares Rogerio 
 

O texto foca na revisão das origens linguísticas da língua inglesa falada hoje, 

concernente a suas diversas influencias, sobretudo a sobrevivência das palavras de 

origem latina as quais apresentam, até hoje, muita semelhança com palavras de 

mesma origem em outras línguas incluindo a língua portuguesa. Para tanto, 

investigaremos a origem do inglês no decorrer da história tangenciando a influência 

do latim sobre as raízes germânicas ocidentais. Contudo, a língua inglesa pode 

ainda ser considerada uma língua anglo-saxônica - e não latina, como português, 

espanhol e francês - devido a aspectos como a mudança da primeira consoante 

germânica e sílaba tônica regular na primeira sílaba. Em adição, sabe-se que a 

etimologia da língua inglesa atinge aproximadamente 29% de latim, 26% de 

Germano, 29% de francês, 6% de Grego, 4% de nomes próprios e 6% de línguas 

desconhecidas e dentre outras. Além disso, o nome "Old English" ou "Anglo-Saxon" 

é usado para descrever a língua dos "povos Germânicos os quais habitaram a 

Inglaterra em torno de 400 DC" de acordo com Oxford Advance Learner’s dictionary 

(oitava edição). Como a Inglaterra foi bastante influenciada pela Igreja Católica, o 

latim - tanto quanto a língua francesa - foi ainda mantido na escrita especialmente 

para manter a fluência no reino. Consequentemente, o então chamado "Middle 

English" vem à tona entre os períodos dos séculos XII e XV com influência do latim 

e francês. Diferente do "Old English", um grande número de palavras do Middle 

English pode ser entendido por indivíduos. Além do mais, palavras como "freedom" 

e "liberty" vindo do latim e francês começam a ser usadas. Mais tarde por volta do 

século XVI, "Modern English" ou "Inglês Moderno" começa a ser utilizado até se 

tornar o que a língua é hoje. 
 

E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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A CRIAÇÃO DO TERROR EM "O CORVO", DE EDGAR ALAN POE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

PATRICIA BERTOLI DUTRA 

Estagiário(s):  

Cristiane Rodrigues de Oliveira Faccioli 
 

Este trabalho objetiva analisar em breves linhas como o terror é criado e exposto 

no poema Romântico O Corvo, de Edgar Allan Poe. Para isso, as palavras foram 

contabilizadas de forma a entender quais são os adjetivos mais usados e como (e 

se) eles colaboram com a criação da atmosfera taciturna e aterrorizante de um dos 

poemas mais famosos do aclamado autor americano. Para tanto, foi utilizado o 

programa AntConc, de modo a selecionar digitalmente os adjetivos mais usados em 

todo o texto original. A partir disso, o resultado foi escrutinado sob a ótica da crítica 

Danse Macabre do célebre autor e crítico Stephen King. Tal crítica mostrou-se 

fundamental para que o conceito de Terror fosse entendido. Logo, foi possível 

dissecar o que cria a atmosfera de terror no poema. Entre as vinte palavras mais 

frequentes no poema, encontram-se as seguintes palavras de conteúdo: door, que 

aparece quatorze vezes; nevermore, que ocorre onze vezes; raven, 11 vezes; 

Lenore, oito vezes e more, oito vezes. Em outras palavras, nenhum adjetivo 

taciturno ocorre entre as 20 palavras que mais se repetem no texto. Ao final da 

pesquisa foi possível avaliar que, embora a sensação de terror e desespero permeie 

o texto, os adjetivos não são o principal veículo de tal atmosfera. Poe constrói sua 

narrativa através de referências e descrições simples, não necessariamente 

atribuindo valores diferenciados às mesmas. Fato que contribui para a criação do 

Terror e não do Horror, já que o medo é instigado e sugestionado, ao invés de 

exposto de forma contundente e detalhada. 
 

E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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A ESCRAVIDÃO E SEUS QUADROS: AS VÍTIMAS ALGOZES, DE JOAQUIM 

MANUEL DE MACEDO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

IZA TEREZINHA GONCALVES QUELHAS 

Estagiário(s):  

Luana Zacarias da Cruz Vasconcellos 
 

A literatura brasileira dezenovista apresenta uma rica e diversa leitura de contextos 

nos quais se efetivaram os principais acontecimentos políticos e sociais no Brasil do 

século XIX: a Independência, a Abolição da escravatura e a Proclamação da 

República. Este trabalho apresenta uma leitura do tema da escravidão em As 

vítimas algozes, de Joaquim Manuel de Macedo.Em 1869, Joaquim Manuel de 

Macedo publicou o livro As vítimas algozes: quadros da escravidão, reunindo três 

narrativas (consideradas novelas ou denominadas “romances”, pelo autor) que tem 

como personagem principal o escravo e o contexto da escravidão. Em cada 

narrativa - “Simeão, o crioulo”, “Pai Raiol, o feiticeiro”, “Lucinda, a mucama” - o 

autor nos apresenta um quadro contundente das relações entre o escravo e seus 

“donos”. O autor baseia-se numa linha argumentativa que destaca os efeitos 

negativos da escravidão para a sociedade patriarcal brasileira. Nas palavras do 

narrador, em “Simeão, o crioulo”: "Onde houver fazendas, haverá por força a 

venda perversa, ameaçadora, infamíssima, como a tenho descrito e a conhecem 

todos, sem exceção, todos os lavradores. Não há rei sem trono, não há família sem 

lar, nem aves sem ninho, nem fera sem antro; o trono, o lar, o ninho, o antro do 

escravo é, antes da senzala, a venda.(...)repugnante, corruptora, ladra e infame, é, 

ainda mais, formidável e atroz; mas em todos esses atributos digna, legítima filha 

da escravidão, que a gerou, criou, sustenta, impõe, e que há de mantê-la arraigada 

à sua existência". (MACEDO. Os quadros da escravidão destacam os aspectos: 1)a 

associação entre escravo e serpente (também relacionada à personagem feminina 

na imagética romântica), em “Simeão, o crioulo”; 2)o uso da feitiçaria ou de feitiços 

pelos escravos que, assim, se tornam “senhores” da vida e da morte de seus 

donos, em "Pai-Raiol, o feiticeiro"; 3)a sensualidade arrebatada da mucama, em 

“Lucinda, a mucama”, que leva a perfídia e o fim da inocência a uma jovem de 

família tradicional, portanto, também escravocrata. As três novelas narradas por 

Macedo focalizam a ação destrutiva dos escravos, que fomenta a desgraça para 

seus senhores. O escravo é representado pelo potencial destruidor, ao fim, o 

intelectual Joaquim Manuel de Macedo defende o abolicionismo. O fim da 

escravidão é considerado o fim de um tormento ameaçador àqueles que 

denominam escravos como “peças”, simples mercadorias. 
 

E-mail: igquelhas@gmail.com 
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A LINGUÍSTICA II E A FUNÇÃO DO MONITOR 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise 

Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 

Estagiário(s):  

Yasming Roberta da Silva Pereira 
 

O principal enfoque da disciplina de Linguística II - Fundamentos Teóricos, de 

acordo com a ementa, é ampliar a percepção do aluno sobre os aspectos descritivos 

da língua. A inserção do aluno nesse campo seria promovida através de um espaço 

de discussão em aula sobre a visão histórica e os conceitos básicos em diferentes 

níveis de análise; abordando os objetos, as unidades, as categorias e os 

desenvolvimentos da análise descritiva. Para cumprir esse objetivo a atual proposta 

de atividade da monitoria da disciplina mencionada tem por meta ministrar a oficina 

Cine-linguística que fará a apresentação de vídeos que abordem questões 

específicas da área. Além de ser um evento extraclasse, a exibição dos filmes 

combinada às discussões proferidas durante o evento entre monitor e aluno 

promoveria melhor compreensão acerca dos estudos linguísticos. Os possíveis 

temas indicados seriam: a língua como instrumento entre os seus falantes; a língua 

escrita e a língua falada, as diferenças que as delimitam; as relações semânticas 

entre palavras. Sendo um recurso educativo, consiste a metodologia da atividade 

na prévia seleção dos filmes escolhidos durante a monitoria, além de a realização 

de outras atividades a serem aplicadas como: debates, produção textual, oficinas 

de HQs, entre outras. Com isso, almejamos introduzir os conceitos básicos dos 

fundamentos teóricos da disciplina sob diferentes perspectivas de análise, 

permitindo ao corpo discente uma melhor percepção das teorias descritivas do 

objeto linguístico. Além de fomentar tais atividades exercidas pela Monitoria, o 

Departamento de Estudos da Linguagem oferece o atendimento aos alunos, bem 

como, a orientação sobre o conteúdo abordado em aula e determinado na ementa 

disciplinar. 
 

E-mail: angelacf@bol.com.br 
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A PRODUÇÃO ORAL EM AULAS DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TALITA DE ASSIS BARRETO 

Estagiário(s):  

Lisiane Masson Bastos 

Vitória Perla Contreras da Silva 
 

Este projeto de Monitoria situa-se no âmbito dos estudos sobre a avaliação da 

produção escrita e oral em espanhol língua estrangeira (ELE). Trata-se de área de 

atuação inerente à formação do professor de ELE, que exige um foco mais 

específico do que as disciplinas da graduação costumam oferecer. A proposta volta-

se particularmente para a avaliação dos níveis iniciais da produção escrita e oral. A 

avaliação de produção escrita em ELE é um campo de estudos que conta com 

produção bastante desenvolvida, particularmente ancorada nas propostas 

gramaticais, interacionistas e comunicativas. Esses estudos, contudo, não levam 

em conta a perspectiva teórica dos estudos bakhtinianos (Bakhtin e seu círculo, 

1992, 1995) sobre linguagem como fenômeno dialógico e sobre gênero de discurso, 

assim como desconsideram a visão dos estudos em análise do discurso na sua 

vertente enunciativa (Maingueneau, 1989; 2000). Em relação à avaliação da 

produção oral, acreditamos ser algo que ainda não está bem estruturado e que, 

portanto, apresenta-se como um desafio neste projeto. Assim, o trabalho apresenta 

uma discussão sobre caminhos possíveis para incorporar a perspectiva dos estudos 

dialógicos e enunciativos ao processo de avaliação da produção escrita e oral em 

ELE. Pretendemos elaborar fichas de avaliação da produção oral que possam ser 

utilizadas pelos próprios estudantes para o controle de seu desenvolvimento ao 

longo das atividades propostas. Também elaboramos fichas de uso do professor e 

das monitoras para possibilitar o acompanhamento de cada aluno, especificando 

suas dificuldades e seus avanços. Os estudantes tiveram acesso a quadros que 

apresentam um resumo do que se espera de um estudante de língua estrangeira de 

acordo com cada nível, tanto no que se refere à produção escrita quanto à 

produção oral. Desta forma, acreditamos que se viabiliza uma autonomia na 

aprendizagem. 
 

E-mail: talitaabarreto@gmail.com 
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A TRAGÉDIA NA ANTIGUIDADE GRECO-ROMANA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FERNANDA LEMOS DE LIMA 

Estagiário(s):  

Ana Claudia da Silva 
 

A monitoria de Literatura clássica, vinculada ao Departamento de Letras Clássicas e 

Orientais, atende alunos das habilitações Português-Literaturas, Português-Grego e 

Português-Latim, os quais realizam as disciplinas de Literatura clássica em que 

vários gêneros da literatura antiga greco-romanda são trabalhados. Um dos que 

mais chama a atenção dos alunos é o gênero trágico e, por essa razão o painel 

proposto pretende ter por tema a tragédia e seus desdobramentos. Durante os 

estudos de Literatura Clássica, percebemos, na Antiguidade, a força da arte cênica 

na vida da população ateniense do V a.C. e, principalmente, o anseio para assistir 

as peças trágicas com novas releituras sobre o Antigo – o mito e seus heróis. É 

interessante lembrar como Péricles, o estadista ateniense do século V a.C., já 

chamava a atenção para a força do teatro desenvolvido naquela pólis. A partir da 

tragédia Grega, com ênfase nas produções de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, 

surgiram problematizações sobre o teor trágico e as delimitações encontradas em 

diversos estudiosos sobre o tema. O teatro helênico e, inclusive, o latino transporta 

até nós, ainda hoje, o sentimento de incômodo. As questões em pauta nos textos 

trágicos ainda fazem com que tenhamos reflexões sobre o humano posto no limite 

e sobre a forma da arte. Temos por objetivo fazer um breve estudo sobre o trágico 

e os limites impostos pela própria teoria sobre o trágico, com o auxílio de 

contribuições teóricas com as de Goethe, Nietzsche, entre outros. 
 

E-mail: fernandalimagr@gmail.com 
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ALÉM DA SALA DE AULA: O USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM (MOODLE) - LINGUÍSTICA I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise 

Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS LUIZ WIEDEMER 

Estagiário(s):  

Suelen Baldan Neves Figueiredo 

Voluntário(s):  

Carolina Vidal dos Santos Neves 
 

O objetivo principal deste painel é apresentar o projeto, em desenvolvimento, de 

monitoria (Linguística I), que tem por finalidade desenvolver atividades de 

ensino/aprendizagem por meio da plataforma Moodle (Sistema de Gestão de 

Disciplinas), também conhecido como Sistema de Gestão da Aprendizagem (LMS). . 

Como metodologia de trabalho, tencionamos elaborar atividades extraclasses 

relacionadas à disciplina de monitoria, a partir do uso da plataforma Moodle, e 

busca-se o aprimoramento e a compreensão do conteúdo desenvolvido na 

disciplina. De certa forma, a plataforma emprega uma abordagem construtivista, 

em que os participantes desenvolvem, no processo colaborativo em redes, suas 

potencialidades de autoaprendizagem e práticas de uma postura colaborativa, ou 

seja, o aluno constrói seu conhecimento e o professor é um mediador do ensino. 

Para tal finalidade, compreende duas etapas: (a) acompanhamento das atividades 

de docência no semestre vigente (2015/I) e o desenvolvimento das atividades na 

plataforma; (b) aplicação das atividades e avaliação (2015/II).O impacto na nossa 

formação é o aprofundamento e o aperfeiçoamento dos conteúdos linguísticos 

legados ao acompanhamento dos conteúdos abordados em sala, também o contato 

com a docência no auxílio de conteúdo com os alunos e o acompanhamento do 

planejamento do conteúdo ministrado pelo professor ao longo do semestre. Os 

resultados esperados da utilização desta plataforma é um maior índice de 

aprovação na disciplina de Linguística, bem como o aumento no aproveitamento da 

aprendizagem por parte dos alunos, bem como o desenvolvimento dos monitores 

envolvidos no projeto. 
 

E-mail: mlwiedemer@gmail.com 
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APERFEIÇOAMENTO DO CONHECIMENTO LINGUÍSTICO POR MEIO DA 

PLATAFORMA MOODLE – LINGUÍSTICA II 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Sociolinguística e 

Dialetologia 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS LUIZ WIEDEMER 

Estagiário(s):  

Thiago de Medeiros Santos 
 

O presente banner tem por objetivo apresentar o projeto de monitoria, em 

desenvolvimento, referente à disciplina Linguística II. Além das atividades que 

cabem ao amadurecimento da formação docente, observando a disposição dos 

conteúdos programáticos da disciplina “Linguística”, o contexto social e histórico em 

que é fomentada a presente disciplina, ou seja, a Faculdade de Formação de 

Professores de São Gonçalo (UERJ/FFP/DEL), é determinante a necessidade de 

prover, com base no conteúdo intrínseco do disposto ementário da Linguística II, 

um montante de atividades extraclasses para o quadro de alunos atendidos pela 

disciplina. A origem desta ideia deu-se pela reflexão em solidariedade às condições 

do graduando brasileiro, pois este, em grande parte, é acometido por uma dupla 

jornada entre a vida acadêmica e compromissos laborais. Desta maneira, para 

tornar possível a realização das ações de ensino que possam contribuir para o 

desenvolvimento da aprendizagem, o projeto busca desenvolver atividades de 

ensino/aprendizagem mediadas pela Plataforma Moodle. Para tal finalidade, 

compreende duas etapas: (a) acompanhamento das atividades de docência no 

semestre vigente (2015/I) e o desenvolvimento das atividades na plataforma; (b) 

aplicação das atividades e avaliação (2015/II). Cabe ainda refletir que a disciplina 

linguística em curso de Letras, voltado à formação de professores, se dá através da 

conjunção entre os saberes da/sobre Linguística e os saberes do/sobre o ensino de 

línguas (português ou inglês). Partindo desse princípio, cria-se um elo entre o 

conteúdo estudado e assimilado pelo monitor em seu percurso na graduação, mais 

a aplicação prática do material aprendido em decorrência do processo educacional, 

leia-se: proventos e reciprocidade inerentes à utilização da plataforma virtual. 

Essas posições epistemológicas privilegiam um enfoque no discurso colaborativo e o 

desenvolvimento individual de significado através da construção e distribuição de 

textos e outros artefatos sociais. A partir dessas perspectivas, os alunos tornam-se 

aprendizes em “comunidades de prática” que incorporam certas crenças e 

comportamentos. Com o desenvolvimento do presente projeto de monitoria, 

espera-se um resultado positivo em relação ao aumento de aprendizagem, e como 

consequência, do índice de aprovação e dos interesses dos alunos pela disciplina, 

levando em conta a didática dinâmica implementada com a Plataforma Moodle, que 

possibilita uma extensão da sala de aula. 
 

E-mail: mlwiedemer@gmail.com 
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ARTE, MOVIMENTO E LUDI/CIDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO 

Estagiário(s):  

Samuel Barreto 
 

O trabalho apresentará as análises e reflexões elaboradas pelo bolsista e orientador 

a partir da s experiências realizadas na disciplina Arte, Movimento e Ludicidade em 

2015.1, no curso de licenciatura em pedagogia da FEBF/UERJ. A pesquisa parte de 

investigação empírica realizada ao longo das atividades do curso envolvendo 

observações, registros e grupo focal. As dimensões analisadas giram sobretudo em 

torno da produção de sentido e de presença, da ruptura estética dentro da arte 

contemporânea, dos deslocamentos de corpos e palavras e, por fim, das relações 

entre arte e cidade. Fundamental para a nossa análise, será também o conceito de 

experiência estética, abordado em nossas análises em termos filosóficos, como um 

sensorium reconhecível por sua fundamental diferença da experiência cotidiana. A 

experiência estética é aquela capaz de suspender a atividade de uma razão ativa 

sobre uma sensibilidade passiva, inaugurando, assim, não apenas novos sentidos, 

mas uma nova idéia de pensamento. A experiência estética é a que coloca em crise 

esse modo cotidiano de existir e desfaz, justamente, o arranjo (dispositivo) de 

hierarquias presentes neste sensível organizado pelo entendimento e mantido pelo 

estado de coisas. Ao contrario da distinção e representação, que autorizam uma 

diferenciação estável de um tipo de pessoa ou experiência para outra 

(mestre/aluno; intelectual/trabalhador), a estética é a afirmação de que há uma 

inconsistência fundamental, uma impossibilidade de classificação, uma instabilidade 

essencial da experiência. Desta forma, é a subversão de qualquer tipo de 

autoridade ou maestria que tente impor à vida um lugar convencionado (Ranciére, 

2010). Acreditamos que o resultado contribuirá para discussão em torno da 

importância da imersão em artística - em especial a arte relacional, a arte 

performática e corporal, bem como variadas práticas em arte urbana - na formação 

de futuros professores. 
 

E-mail: liliane@leroux.pro.br 
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CAIXA PORTÁTIL DE DESCONTINUIDADES: AMPLIAÇÕES DO CAMPO DA 

ARTE EM DIREÇÃO À VIDA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Artes Plásticas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO SIMON WASEM 

Estagiário(s):  

Mariana Brum Geraldes 
 

A disciplina Campo Ampliado da Escultura é ministrada para todos os alunos de 3º 

período do Instituto de Artes da UERJ. Sua nomenclatura provém do texto “A 

escultura no campo ampliado” da autora Rosalind Krauss (1979), que expande a 

prática escultórica para além de um fazer do artista isolado, voltado unicamente 

para a produção de objetos separados da vida. Desta maneira, as explorações dos 

anos 60 e 70, tais como as Artes da Terra (Land Art), do Corpo (Body Art) e a Arte 

Conceitual foram percursoras para uma prática menos preocupada com fazer 

objetual e sim em práticas processuais e relacionais. O curso tem uma base teórica 

lacaniana, traçando uma relação entre os conceitos de Real, Imaginário e Simbólico 

com o campo da Artes Visuais através de artistas e teóricos. Concomitante às 

apresentações em diapositivos, as aulas também se apoiaram em textos recentes 

de autores como Miwon Kwon, José Luís Brea, Claire Bishop, José Gil, Suely Rolnik, 

que foram apresentados e discutidos com a turma. O conjunto de referências 

teórico-práticas apontou para a discussão acerca conceitos de espaço e sua relação 

com o corpo através da arte, pensando as próprias dinâmicas da relação espaço-

tempo presentes no dia-a-dia como possibilidades escultóricas. Foi através desses 

objetivos que foi desenhada uma proposta prática: a realização de uma 

“descontinuidade”. Esta se baseia a partir de uma ação pública, realizada 

individualmente pelos alunos, que interferisse nos fluxos de alguma esfera de seus 

cotidianos, de modo a causar reações não usuais naqueles que estivessem inseridos 

nessas esferas. Visando a 15ª Semana de Graduação foi proposto que cada aluno 

transformasse a poética da descontinuidade em uma versão material e móvel que 

pudesse caber em uma caixa portátil, contendo “adaptações miniaturizadas” das 

investigações poéticas. O conceito da maleta como forma de expor os trabalhos foi 

inspirado na obra “Caixa-Valise” (1941), do artista Marcel Duchamp. A monitoria 

consistiu-se, principalmente, nos seguintes processos: a edição dos diapositivos; 

pesquisa teórica sobre os artistas abordados; orientação dos alunos nas tarefas da 

disciplina; e acompanhamento em todas as aulas, realizando um registro dos 

principais tópicos de discussão. O resultado deste processo de ensino consistiu no 

enriquecimento teórico dos conteúdos abordados e uma ampliação, não só do 

campo da escultura, mas das possibilidades artísticas relacionadas aos conceitos de 

espaço, corpo e arte. 
 

E-mail: amiantus@gmail.com 
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DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM – MONITORIA 

DE LÍNGUA INGLESA I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JANAINA DA SILVA CARDOSO 

Estagiário(s):  

Vivianne Lopes 
 

Este é um projeto de apoio aos alunos de Letras que apresentam dificuldades na 

aquisição de idiomas, principalmente os estudantes das primeiras séries. No 

entanto, ao invés, de apenas focar no desenvolvimento de competências 

linguísticas, a ideia é trabalhar com uma reflexão sobre as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por esses alunos, na tentativa de torná-las mais eficazes 

para a aquisição de idiomas. Há uma segunda preocupação que motivou este 

estudo que é a melhor utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) para o ensino/aprendizagem de idiomas. Os participantes da presente 

pesquisa são futuros professores e, ao vivenciarem experiências positivas em 

relação ao uso de novas tecnologias, espera-se que também as utilizem no futuro 

de forma crítica e criativa. O objetivo geral do projeto é desenvolver as 

competências linguísticas (mais precisamente relacionadas à sintaxe da língua 

inglesa) de alunos com dificuldades de aprendizado, através da reflexão sobre as 

estratégias de aprendizagem utilizadas por eles e do uso de novas tecnologias 

como auxiliar no processo de aquisição. Os objetivos específicos incluem: a 

organização de encontros com grupos de alunos que apresentam dificuldades no 

aprendizado de línguas estrangeiras; o reconhecimento de diferentes estilos de 

aprendizagem e a busca pelo desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 

eficazes para o aprendizado de idiomas; a promoção de discussões sobre 

aprendizado de idiomas; a busca por sites que possam facilitar o aprendizado de 

idiomas; a organização de atividades promovendo uma melhora no aprendizado de 

idiomas ou desenvolvimento de estratégias de aprendizagens mais eficazes; e o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a influência das novas tecnologias no 

aprendizado de idiomas. Os resultados do trabalho têm sido muito positivos. Houve 

uma ótima aceitação do projeto pelos professores e alunos. Monitores (Língua 

Inglesa I e III), junto com a estagiária de EIC, estão realizando estudos sobres os 

temas da pesquisa e apresentaram trabalhos em três eventos ENPLIRJ, JEL e 

SALETRAS; e tiveram um artigo aceito para publicação no livro: Linguagem: Teoria, 

Análise e Aplicações (8). A partir de agosto os monitores do projeto oferecerão um 

curso de nível pré-intermediário, em parceria com o LICOM-PLIC, para os alunos 

dos primeiros períodos de Língua Inglesa que não atingiram o nível necessário para 

o curso de graduação em Inglês/Literaturas. 
 

E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM – MONITORIA 

DE LÍNGUA INGLESA III 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JANAINA DA SILVA CARDOSO 

Estagiário(s):  

Soraia Cristina de Sousa Costa 
 

Este é um projeto de apoio aos alunos de Letras que apresentam dificuldades na 

aquisição de idiomas, principalmente os estudantes das primeiras séries. No 

entanto, ao invés, de apenas focar no desenvolvimento de competências 

linguísticas, a ideia é trabalhar com uma reflexão sobre as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por esses alunos, na tentativa de torná-las mais eficazes 

para a aquisição de idiomas. Há uma segunda preocupação que motivou este 

estudo que é a melhor utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) para o ensino/aprendizagem de idiomas. Os participantes da presente 

pesquisa são futuros professores e, ao vivenciarem experiências positivas em 

relação ao uso de novas tecnologias, espera-se que também as utilizem no futuro 

de forma crítica e criativa. O objetivo geral do projeto é desenvolver as 

competências linguísticas (mais precisamente relacionadas à sintaxe da língua 

inglesa) de alunos com dificuldades de aprendizado, através da reflexão sobre as 

estratégias de aprendizagem utilizadas por eles e do uso de novas tecnologias 

como auxiliar no processo de aquisição. Os objetivos específicos incluem: a 

organização de encontros com grupos de alunos que apresentam dificuldades no 

aprendizado de línguas estrangeiras; o reconhecimento de diferentes estilos de 

aprendizagem e a busca pelo desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 

eficazes para o aprendizado de idiomas; a promoção de discussões sobre 

aprendizado de idiomas; a busca por sites que possam facilitar o aprendizado de 

idiomas; a organização de atividades promovendo uma melhora no aprendizado de 

idiomas ou desenvolvimento de estratégias de aprendizagens mais eficazes; e o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a influência das novas tecnologias no 

aprendizado de idiomas. Os resultados do trabalho têm sido muito positivos. Houve 

uma ótima aceitação do projeto pelos professores e alunos. Monitores (Língua 

Inglesa I e III), junto com a estagiária de EIC, estão realizando estudos sobres os 

temas da pesquisa e apresentaram trabalhos em três eventos ENPLIRJ, JEL e 

SALETRAS; e tiveram um artigo aceito para publicação no livro: Linguagem: Teoria, 

Análise e Aplicações (8). A partir de agosto os monitores do projeto oferecerão um 

curso de nível pré-intermediário, em parceria com o LICOM-PLIC, para os alunos 

dos primeiros períodos de Língua Inglesa que não atingiram o nível necessário para 

o curso de graduação em Inglês/Literaturas. 
 

E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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DA ARTE SONORA AO UNIVERSO GRÁFICO: REGISTROS DE UMA 

PUBLICAÇÃO SONORA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Música 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELO SIMON WASEM 

Estagiário(s):  

Thatiana Moreira Montenegro da Costa 
 

A disciplina “Música: Processos e Modalidades” é uma disciplina em que aborda as 

diversas relações existentes entre as Artes Visuais e as Artes Sonoras, focalizando 

os principais fundamentos sobre a percepção e o desenvolvimento da musicalidade. 

No semestre de 2015.1, a monitora acompanhou a disciplina de Tópicos Especiais 

III – destinada aos alunos de Bacharelado em Artes Visuais – focando nas 

interrelações entre ruído, ritmo, silêncio, melodia e timbre, conforme aponta 

Murray Schafer (2003). O foco da disciplina é ativar nos discentes uma escuta aos 

sons, desde a paisagem sonora que nos rodeia até a possibilidade de criação de 

musicalidades a partir de instrumentos não tradicionais. Conjuntamente é abordado 

a problemática acerca da transposição do audível para a linguagem bidimensional: 

como transcrever o que se ouve em desenho ou como ler sinais gráficos em sons. 

Uma das atividades foi a realização de um mapa que conseguisse, graficamente, 

transpor os acontecimentos sonoros do trajeto casa/trabalho até a UERJ. Outra foi 

realizar uma correlação entre artistas visuais, como Monet e Mondrian ou mesmo 

representantes da glitch art, com compositores do campo da música, desde 

Debussy, John Cage e Philip Glass até à banda Radiohead. Sendo assim, as tarefas 

do monitor incluem do atendimento aos alunos e o acompanhamento das atividades 

até a orientação necessária à elaboração do trabalho final, que consiste em uma 

publicação impressa. Nela, cada aluno buscou criar uma obra gráfica traçando uma 

relação com uma peça sonora, fruto de sua investigação poética. Fotografia, 

desenho, partituras reconfiguradas, colagens até códigos de barra reverberam em 

peças que utilizam a palavra falada, sons icônicos relacionados ao computador, 

leituras feitas por software e ruídos de instrumentos inventados. Nesta 15ª Semana 

da Graduação iremos apresentar alguns dos experimentos desenvolvidos em sala 

de aula: o som de um grito através de uma fotografia; o ruído captado através de 

uma janela sobre o horizonte da cidade; a transcodificação de um discurso político 

na linguagem binária dos computadores (e a inserção de novas mensagens nas 

entrelinhas); ou ainda os ruídos de um trajeto transformados em partitura. 

Finalizando o relato desta vasta experiência proporcionada em sala de aula, é 

importante salientar como os embasamentos teóricos são vivenciados na prática, 

através de metodologias de ensino baseadas na criatividade e na troca de 

conhecimentos entre docente e discentes. 
 

E-mail: amiantus@gmail.com 
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DESENVOLVENDO A ESCRITA ACADÊMICA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES 

Estagiário(s):  

Caroline Lira de Souza 
 

O estágio de monitoria de Língua Portuguesa II consiste não apenas no de 

atendimento direto aos discentes, mas também no desenvolvimento do conteúdo e 

no acompanhamento das dificuldades e facilidades que se manifestam durante as 

aulas e os atendimentos aos estudantes. Portanto, esse projeto de monitoria tem 

dupla meta: 1) realizar o acompanhamento da disciplina Língua Portuguesa e 

capacitar monitor para atuação na pesquisa e no ensino. Como se trata de uma 

disciplina voltada para o aprimoramento da expressão escrita e do domínio da 

norma culta (exigida nos textos técnico-científicos), o trabalho desenvolvido 

consiste na sucessiva produção, correção e reescrita de textos. A meta é possibilitar 

ao aluno, após a correção pelo docente, uma leitura crítica de sua própria escritura 

e, no processo de reescrita, além de assimilar as normas de estruturação 

linguística, autocorrigir-se. É permitido ao aluno realizar duas reescritas (ou seja, o 

texto pode chegar à sua terceira versão), buscando o aperfeiçoamento no emprego 

do vocabulário e na estrutura das orações, períodos e parágrafos. Assim sendo, o 

monitor acompanha todo o processo (da produção à última reescrita), do que pode 

tirar proveito não apenas como estudante da língua, mas especialmente como 

futuro professor dessa disciplina. Esse projeto de trabalho teve origem na 

percepção das dificuldades verbais apresentadas pelos estudantes que ingressam 

no terceiro grau. Ainda que o ensino de línguas na universidade não devesse estar 

voltado para o desenvolvimento das competências expressionais, que outrora eram 

pré-condição para o ingresso no curso superior, atualmente, o cenário se mostra 

bem diferente, e os alunos precisam ser preparados para a expressão em textos 

formais. Por isso, vimos nos dedicando a esse trabalho de sucessivas reescritas, 

para o qual se mostra indispensável a presença do monitor. 
 

E-mail: darciliasimoes@gmail.com 
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ESTUDO CONTRASTIVO DAS PREPOSIÇÕES: CONVERGÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS NO ENSINO/APRENDIZAGEM DE ITALIANO (LE) A 

ESTUDANTES BRASILEIROS. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALCEBIADES MARTINS AREAS 

Estagiário(s):  

Alice Crivano 

Biltis Faben 
 

Análise das dificuldades encontradas no ensino/aprendizagem da Língua Italiana, 

modalidade escrita, por estudantes brasileiros. O foco inicial do projeto volta-se 

para um estudo contrastivo entre as preposições das línguas italiana e portuguesa. 

Enfatizamos neste recorte o uso das preposições DI, A, DA, IN e SU que, a nosso 

aviso, oferecem muitas dificuldades no momento da passagem do Italiano para o 

Português do Brasil. Para viabilizar nosso trabalho, seguimos a seguinte 

metodologia: coletamos textos produzidos por alunos dos níveis iniciais do Curso de 

Graduação em Letras (Português-Italiano) e do Curso de Extensão (Licom/Plic-

Italiano). Em seguida, examinando o corpus selecionado, isto é, as redações dos 

alunos, levantamos os dados que nos interessavam para a posterior análise. Após a 

listagem dos exemplos ( equívocos, erros, inadequações) levantados no corpus 

redacional, procedemos à tradução dos mesmos para evidenciar a interferência da 

língua materna no processo de aprendizagem. Verificamos, com o cotejo e a análise 

dos dados, que, no caso das preposições, mas não necessariamente se restringe a 

elas, o aprendiz tende a manter a regência da língua mãe. O projeto pretende, 

também, enfeixar um glossário de “usos não condizentes com o registro escrito”, 

mas constantemente encontrados, devido à influência da língua materna na 

produção textual do aluno brasileiro, aprendiz do Italiano Língua Estrangeira. Em 

especial, dar-se-á ênfase às redações produzidas dentro e fora da sala de aula, 

principalmente as descrições e narrações, mas sem excluir as outras formas de 

organização textual. 
 

E-mail: BIDEAREAS@YAHOO.IT 
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INICIATIVA LINGUÍSTICA I: MUITO ALÉM DA SALA DE AULA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise 

Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RICARDO JOSEH LIMA 

Estagiário(s):  

Caroline Teixeira Medeiros Barbosa 
 

A disciplina de Linguística I é oferecida aos alunos do primeiro período do curso de 

Letras e, além de possuir uma grande carga de conceitos e teorias, aborda a 

linguagem de maneira bastante diferente da visão normativa comumente 

ministrada nos cursos de Língua Portuguesa. A disciplina gera bastante 

“estranhamento” nos alunos, por não a terem estudado em seu Ensino 

Fundamental ou Médio. Por essa razão, vimos a necessidade de reelaborar as 

práticas de sala de aula para que os alunos pudessem participar mais ativamente 

na construção do conhecimento, sem que o professor fosse o único detentor e 

mediador do saber. Utilizamos a Abordagem Baseada em Problemas que, de acordo 

com Sakai e Lima (1996), “é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do 

aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa como é o caso da 

prática pedagógica tradicional”. A abordagem funciona da seguinte maneira: o 

docente expõe um caso aos estudantes, em seguida, eles se dividem em grupos 

para identificar o problema e produzir possíveis justificativas ou soluções. Dessa 

forma, elaboramos o curso de Linguística I ministrado em 2015.2 na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, um curso lúdico e interativo, com referências a filmes 

e séries como “Tomorrowland”, “Kingsman” e “Lost” em que os alunos são 

convidados a conhecer a Linguística através de um cenário no qual eles fazem parte 

de uma organização que se propõe a resolver questões relacionadas à Linguagem. 

Para que essa dinâmica se torne possível é indispensável a figura do monitor, que, 

juntamente com o professor orientador, pode auxiliar na seleção e elaboração de 

materiais, discussão de ideias e também na prática da sala de aula com as 

atividades propostas. Adotamos como ferramenta de avaliação o Portfólio, pois 

possibilita a análise do processo de aprendizagem tanto do professor quanto do 

aluno, permitindo mudanças a tempo para que o discente não chegue ao final do 

curso com informações equivocadas. Podemos dizer que esse trabalho tem um 

grande impacto em nossa formação, pois nos permite a oportunidade de vivenciar 

as práticas da sala de aula do Ensino Superior, nos oferecendo ferramentas para 

que, no futuro, estejamos aptos para exercer tal função. Além disso, tais atividades 

nos possibilitam ter uma nova visão do ensino, diferente da tradicional de que 

estamos acostumados. 
 

E-mail: rjlimauerj@gmail.com 
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LINGUÍSTICA III: LINGUAGEM E SOCIEDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES 

Estagiário(s):  

Thainá Amador de Lira 
 

Como objetivo geral, a atividade de monitoria consiste em promover uma 

aproximação dos estudantes da Disciplina com o conteúdo ministrado em sala de 

aula, a partir de estratégias diversas que se realiza desde a produção de material 

didático complementar até encontros de discussão de temas e conteúdos. A partir 

dessa orientação, a monitoria em Linguística III possui um desafio bem delimitado: 

contribuir na oferta de referencial crítico para discussão a respeito de visões sobre 

a língua que circulam no senso comum e são divulgados em textos midiáticos. 

Dessa forma, pretendemos apresentar as principais contribuições dos estudos nas 

áreas de Sociolinguística e Análise do Discurso, para construir uma abordagem 

crítica dos textos da grande mídia. Nesse sentido, orientamos nossas contribuições 

tematizando fundamentalmente o preconceito linguístico, reforçando a ideia de que 

toda língua é um sistema de regras flexíveis e em variação permanente. Com isso, 

rejeitam-se os julgamentos dicotomizados em "certo" e "errado". Outra temática 

bastante presente em nosso curso se refere ao modo como a Análise do Discurso 

vem se propondo a discutir a produção de sentido nos textos, centrando nossa 

intervenção na noção de gêneros do discurso (Bakhtin, 2003). Com essa proposta 

de trabalho, consideramos que a monitoria cumpre, além de seu papel de 

aproximação dos estudantes com os conteúdos teóricos das áreas em questão, sua 

função de contribuir na promoção de uma formação crítica do profissional de 

Letras. 
 

E-mail: brunodeusdara@gmail.com 
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LINGUÍSTICA E COGNIÇÃO: REFLEXÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE SEGUNDA 

LÍNGUA E DOMÍNIO COGNITIVO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Psicolinguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARINA ROSA ANA AUGUSTO 

Estagiário(s):  

CLAUDIANE GUSMÃO AZEVEDO DA SILVA 
 

A disciplina Linguística IV aborda as diversas relações existentes entre Língua e 

Cognição, focalizando os principais fundamentos teóricos sobre aquisição e 

desenvolvimento da linguagem, bem como as possíveis interrelações entre 

produção/compreensão linguística e processos cognitivos. Adicionalmente, tendo 

em vista o caráter científico da disciplina, os alunos são incentivados a refletirem 

sobre resultados divulgados e replicarem experimentos conduzidos na área. Sendo 

assim, as tarefas do monitor do Departamento de Estudos da Linguagem incluem, 

além do atendimento aos alunos e acompanhamento das atividades docentes, a 

orientação necessária à elaboração de resenhas e trabalhos práticos. Nesta 26ª 

edição da UERJ sem Muros, discorreremos sobre o processo de aquisição da 

segunda língua, o qual pode ocorrer de formas tardia ou precoce. O falante que 

adquire duas ou mais línguas simultaneamente na primeira infância é denominado 

bilíngue precoce, enquanto aquele que é exposto à outras línguas depois da 

infância, ou seja, a partir dos 10 anos, é considerado um bilíngue tardio. Quatro 

sistemas envolvidos na aquisição/aprendizagem de segunda língua são discutidos: 

conhecimento implícito, conhecimento metalingüístico, conhecimento pragmático e 

motivação. Paradis (2003), um investigador que busca correlacionar atividades 

linguísticas com os locais de ativação cerebrais, discute as implicações sobre a 

exposição tardia ou precoce a duas línguas, apresentando as diferenças mapeadas 

no cérebro em relação a esses contextos de aquisição. Discutimos, aqui, 

implicações para a cognição humana, considerando particularmente questões de 

controle executivo inibitório. 
 

E-mail: marinaaug@uerj.br 
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MONITORIA - LÍNGUA INGLESA V 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO 

Estagiário(s):  

Barbara Mariane Epifani Pinto 

Voluntário(s):  

Barbara Luzzen Costa Brito 
 

A Monitoria da disciplina Língua Inglesa V do Departamento de Letras da Faculdade 

de Formaçao de Professores da UERJ tem por finalidade o aperfeiçoamento do 

processo de formação profissional do graduando em Letras Português - Inglês. 

Orientado pela busca pela melhoria da qualidade de ensino, o projeto pretende criar 

condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à atividade docente. Seus principais objetivos são: propiciar o 

engajamento do estudante nas atividades acadêmicas de ensino, vivenciando a 

prática dos eventos em sala de aula; estimular os estudantes a participarem de 

atividades de orientação e tutoria, colaborando com o desenvolvimento das 

habilidades de leitura dos alunos da disciplina; estimular o pensamento crítico, 

mediante o confronto da prática didática com os conhecimentos específicos; 

integrar o corpo docente e discente no planejamento, realização e avaliação de 

atividades acadêmicas.O projeto aqui proposto também pretende envolver o 

graduando no processo de construção de atividades didático-teóricas de interfaces 

no ensino de língua e formação do leitor. Esta proposta objetiva articular as 

recentes questões teóricas sobre o processo de aprendizagem de língua estrangeira 

à construção de uma vivência social articulada na constante interpretação e análise 

de textos no espaço social. Processo este que envolve construções e noções de 

realidade, ficção e plausibilidades, todas constantes na experiência com o fenômeno 

da leitura e que contribuem para a formação de “leitores do mundo”, ou seja, 

cidadãos capazes de articular estratégias complexas de construção de sentido no 

seu cotidiano. 
 

E-mail: programandl@gmail.com 
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MONITORIA DE LITERATURA E CULTURA INGLESA: CONHECENDO UM 

POUCO MAIS O CURSO INGLÊS-LITERATURAS DA UERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FERNANDA TEIXEIRA DE MEDEIROS 

Estagiário(s):  

Bruno Bassoli Furtado 
 

O curso de graduação em Letras com habilitação em Inglês-Literaturas da UERJ é 

único no Rio de Janeiro. São oferecidas seis disciplinas de Literatura Inglesa, além 

de duas disciplinas de Cultura Inglesa, o que, somando com os seis cursos de 

Cultura e Literatura Norte-Americana, compõem uma carga horária em literaturas 

de língua inglesa que supera a de cursos similares oferecidos no estado, 

constituindo-se em uma ótima alternativa para os estudantes de Letras do Rio de 

Janeiro e do Brasil que desejam uma formação com ênfase na tradição literária em 

inglês. A monitoria de Cultura e Literatura Inglesa oferece suporte extraclasse para 

os alunos dessas disciplinas, na forma de atendimentos individuais, auxílio com 

pesquisa bibliográfica e planejamento de atividades em grupo. No caso da 

Literatura Inglesa 1, foco de um dos projetos de monitoria do ano de 2015, a 

ementa cobre a literatura dos séculos V a XV, incluindo tópicos como a épica anglo-

saxã (o poema Beowulf), a lírica anglo-saxã (poemas como The Seafarer e The 

Wanderer), Geoffrey Chaucer e seu clássico The Canterbury Tales, as baladas e 

outros poemas líricos medievais, além da prosa medieval (que inclui a narrativa Le 

Morte Darthur, de Thomas Malory). Em relação à infraestrutura, possuímos uma 

sala exclusiva para estudo e atendimentos, equipada com um acervo de centenas 

de livros de literatura inglesa, norte-americana, crítica literária, história, assim 

como livros de outras literaturas traduzidos para o inglês. Os exemplares podem 

ser consultados na própria sala ou podem ser emprestados para cópia de 

fragmentos (devolução no mesmo dia). Possuímos também uma página no 

Facebook, onde divulgamos textos e vídeos sobre literatura inglesa (ou literatura 

geral, mas publicados em sites ingleses), selecionados de fontes de referência (The 

Guardian, Paris Review, site da Universidade de Toronto etc.) Para o segundo 

semestre letivo de 2015, temos como projeto a exibição de uma série de 

documentários sobre a história da Inglaterra, produzidos pela BBC. Será exibido um 

episódio por semana, conferindo-se certificado de participação para os presentes. 

Também pretendemos promover encontros dos alunos de graduação com 

mestrandos, em que estes exporão para aqueles suas pesquisas. 
 

E-mail: femedeirosuerj@gmail.com 
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MONITORIA GERAL DO SETOR DE LÍNGUA INGLESA (MONITORIA LINGUA 

INGLESA I) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

JANAINA DA SILVA CARDOSO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Vivian Mendes Lopes 

Estagiário(s):  

Alessandro Adrian Alessio 

Karen Costa da Silva 

Suzete Dantas Santos 
 

Os monitores aqui designados para a Disciplina Língua Inglesa I, na verdade, 

prestam atendimento a todo o Setor de Língua Inglesa (mais de 20 disciplinas, 

obrigatórias eletivas do Curso Inglês-Literaturas de Língua Inglesa). Esta bolsa tem 

contribuído significativamente para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos 

bolsistas. O contato direto com todos os professores do Setor e a intermediação 

com os alunos de todas as disciplinas que compõem o currículo de Língua Inglesa 

leva os bolsistas a se empenharem cada vez mais, tanto revendo os conteúdos já 

vistos em sala de aula, quanto na expansão de seu conhecimento. O principal 

objetivo desta monitoria é o desenvolvimento acadêmico e profissional dos bolsistas 

por meio do contato direto com professores e alunos do Setor de Língua Inglesa. 

Dentre os objetivos específicos, podemos mencionar: o apoio a professores do setor 

em diversos projetos; o acompanhamento a alunos de Língua Inglesa, 

principalmente aqueles com dificuldades; o atendimento na sala do setor, para 

empréstimo de livros; o apoio e participação de eventos organizados pelo setor; a 

organização e/ou divulgação de culturais (e.g. Cineclube, Clube de conversação); e 

a divulgação de eventos acadêmicos, cursos e outras atividades de interesse dos 

alunos de Língua Inglesa. Os monitores atendem na sala do Setor de Língua 

Inglesa, onde se encontra um acervo bibliográfico riquíssimo (aproximadamente 

3.000 títulos), teórico e prático, que fica à disposição dos bolsistas para consulta e 

pesquisa. Os atendimentos são individuais ou em pequenos grupos dependendo da 

necessidade dos alunos. Os monitores também organizaram mais um espaço de 

atendimento, mas desta vez, virtual: uma comunidade no Facebook, para facilitar a 

comunicação com os alunos de Língua Inglesa. Vale enfatizar que o serviço de 

acompanhamento dos alunos, especialmente daqueles que apresentaram 

dificuldades nas aulas, tem surtido um excelente efeito junto ao corpo discente. 

Acreditamos que muitos dos alunos atendidos pela monitoria não teriam condições 

de continuar o curso sem tal ajuda. Sendo assim, a monitoria tem contribuído no 

sentido de evitar maiores índices de repetência e evasão. Além disso, como 

mencionado anteriormente, esta bolsa tem contribuído significativamente para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional dos bolsistas. 
 

E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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MATERIAL DIDÁTICO PARA O APRENDIZADO DA LÍNGUA LATINA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA REGINA DE FARIA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Caio Felipe Moraes Manuel 

Rebeca Garcia Tostes 

Victor Hugo Delmas 
 

O presente trabalho parte do entendimento de que a Língua Latina está conectada 

à lógica e à capacidade cognitiva, visto que sua composição permite diferentes 

arranjos. Alguns componentes relacionados ao Latim estão em falta em muitos de 

nós, por isso os alunos sentem dificuldades no aprendizado dessa língua. Além 

disso, essa língua possui muitos aspectos não só diferentes da língua materna, mas 

algumas noções que sequer foram integradas ao português, como o caso e a 

declinação. Em busca de uma melhor assimilação da língua latina, pretendemos, 

através de uma postura analítica, pensar a respeito da elaboração de material 

didático utilizado para o ensino da Língua Latina. Para uma melhor produção, foram 

escolhidos, sob critérios definidos, dois níveis de analise que ocorrem na 

aprendizagem desta língua estrangeira, que são o sintático e semântico. O objetivo 

é aperfeiçoar a habilidade do aluno em aprender a Língua Latina dominando suas 

regras gramaticais para saber ler e redigir textos no novo idioma gradativamente, 

usando também um condicionamento enfático da estrutura. Sendo assim, é 

importante o uso de exercícios de tradução, comparação e concordância, para 

aprimorar a percepção do aluno quanto à estrutura frasal – em seus aspectos 

sintagmáticos e pragmáticos – do sistema linguístico latino em relação ao sistema 

da língua materna, motivando a memória declarativa do aluno, de acordo com a 

metodologia tradicional. Buscamos assim aprimorar nossa prática como monitores 

para dirimir as dúvidas dos alunos. 
 

E-mail: fariamr@oi.com.br 
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MINI SAGAS EM INGLÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA: MIL IDEIAS EM 50 

PALAVRAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TANIA MARIA GRANJA SHEPHERD 

Estagiário(s):  

Alexia Araujo Alves da Silva 

Carolina Santos de Castro 

Mariana Muniz Pivanti 

Rodrigo Lopes Costa de Azevedo 

Vinício Lima Berbat 

Voluntário(s):  

Lorena Martinho Nascimento 
 

Inumeráveis são as histórias do mundo, já disse Roland Barthes. Este trabalho 

apresenta um dos gêneros narrativos que demandam grande disciplina, mas 

também grande criatividade: as mini-sagas, histórias com começo, meio e fim de 

exatamente 50 palavras. O gênero foi utilizado em aula de produção textual de 

inglês como língua estrangeira, com alunos de segundo semestre, a fim de compor 

o leque de gêneros narrativos que os alunos precisam produzir. Pediu-se a esses 

alunos que submetessem para um ´concurso´ histórias que contivessem o limite de 

50 palavras, a exemplo do que já ocorre anualmente há 17 anos na Grã-Bretanha 

em concurso promovido por um jornal de grande circulação. Esse exercício foi 

adotado como um meio de motivar a habilidade de resumir, tão necessária nas 

aulas de produção textual em língua estrangeira. Procedeu-se primeiro à introdução 

do gênero mini-saga, não conhecido pelos alunos. A mini-saga é particularmente 

difícil como ilustração de gênero narrativo, visto que é desprovida dos sinais 

discursivos habituais dos contares de história típicos. Após a instrodução do que 

seriam mini-sagas, foram feitas várias versões de uma mesma história, reduzindo-

se a cada tentativa o numero de palavras, até conseguir-se uma narrativa que se 

assemelhasse à mini-saga. Os alunos fizeram então uma listagem daqueles 

elementos essenciais e acessórios para uma narrativa bem formada. Aos alunos 

pediu-se que criassem suas histórias em casa. As historias apresentadas no poster 

foram eleitas as mais significativas pelos pares. 
 

E-mail: tania.shepherd@gmail.com 
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MONITORIA LÍNGUA INGLESA I: CONSTRUINDO PROFICIÊNCIA EM UMA 

PROPOSTA COLABORATIVA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 

Estagiário(s):  

Diego Candido Abreu 

Voluntário(s):  

Kleber Alves Nascimento Brito Filho 
 

Considerando os objetivos do programa de monitoria e o contexto específico em 

que a disciplina de Língua Inglesa I se insere, no primeiro semestre de 2015 foi 

proposta uma série de atividades cujo objetivo central é ajudar os alunos, recém-

chegados ao ensino superior, a desenvolverem suas habilidades de construção de 

textos orais e escritos, privilegiando a negociação de sentido em língua inglesa 

através de uma perspectiva reflexiva. Foi observado que uma parte dos alunos 

ingressantes no curso de Letras (Português - Inglês) se mostra insegura acerca de 

seu desempenho em língua inglesa. A partir dessa observação e das reflexões 

fomentadas durante as reuniões realizadas entre os membros do projeto de 

monitoria– professora supervisora e bolsistas –, foi planejada e implementada uma 

sequência de atividades que visavam estimular a utilização da língua inglesa em 

contexto acadêmico. Optamos por introduzir nas atividades temas importantes e 

relevantes em nossa sociedade, como a discriminação de raça e de gênero, assim, 

estimulando os alunos, professores em formação, a se posicionarem valendo-se da 

língua inglesa. As atividades propostas tinham um ritmo dinâmico no qual os alunos 

eram convidados a interagir entre si, na maior parte do tempo, a partir de tarefas 

propostas pelos bolsistas que ministravam as atividades. Apesar da importância do 

estímulo ao desenvolvimento/aprimoramento das habilidades comunicativas em 

língua inglesa, considerando que os alunos estão em processo de formação como 

professores desse idioma, as atividades planejadas visavam ir além de uma 

abordagem meramente tecnicista. Buscou-se fomentar uma reflexão crítica 

fundamentada pelos princípios da Prática Exploratória (Allwright, 2003) a partir dos 

questionamentos propostos pelos próprios alunos, surgidos, por sua vez, da 

temática que encaminhava as atividades. Como produto das mesmas, foram 

produzidos alguns pôsteres pelos próprios alunos, nos quais externaram seus 

questionamentos e reflexões. Além das atividades levadas a cabo em sala de aula, 

está em fase de desenvolvimento uma versão das aulas para serem propostas na 

plataforma de aprendizagem interativa MOODLE, voltada para a disciplina de Língua 

Inglesa I. Essa plataforma funcionará como uma forma de estender as atividades e 

projetos iniciados em sala de aula para outros ambientes através de diferentes 

mídias. 
 

E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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MONITORIA DE ALEMÃO INSTRUMENTAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

POLIANA COELI COSTA ARANTES 

Estagiário(s):  

Igor Mateus Alves Rodrigues 
 

A monitoria em Alemão Instrumental I visa o acompanhamento e apoio ao 

aprendizado através de encontros semanais entre monitor e alunos e na produção 

de material didático especialmente pensado para o ensino instrumental da língua 

alemã. Os objetivos do projeto são: - Elaborar e confeccionar materiais e suportes 

didáticos para a disciplina de Alemão Instrumental I; - Desenvolver atividades de 

acompanhamento de aprendizagem dos alunos; - Criar espaços de discussão para o 

desenvolvimento de competências e habilidades linguísticas dos alunos 

participantes do projeto; - Contribuir para a formação como pesquisador e 

professor do monitor participante do projeto; - Promover a reflexão em torno da 

finalidade do curso para os alunos que participam dela; - Permitir maior 

acompanhamento dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem; - Criar 

mais espaços para a discussão de atividades de fixação, estruturais e 

comunicativas; - Promover a utilização de materiais adaptados às necessidades e 

demandas dos alunos; - Contribuir com o diálogo entre ensino e pesquisa; - 

Fomentar a discussão sobre línguas instrumentais em contextos acadêmicos e, 

consequentemente externos à comunidade acadêmica (por meio de publicações); 

As principais atividades realizadas até o momento abarcam reuniões entre monitor 

e alunos focadas na revisão de matéria, criação de materiais didáticos para o 

reforço do conteúdo dado em aula ou para a introdução de novos conteúdos e o 

acompanhamento das aulas. Foi possível então, para o monitor, observar quaisquer 

dificuldades dos alunos, assim como suas habilidades e melhor entender o processo 

de ensino de uma língua estrangeira. 
 

E-mail: polianacoeli@yahoo.com.br 
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MONITORIA DE FILOLOGIA ROMÂNICA I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA 

Estagiário(s):  

Gabriel Pereira Kaizer Júnior 

Vanessa Ziotto 
 

A disciplina de Filologia Românica I, do Departamento de Língua Portuguesa, 

Literatura Portuguesa e Filologia Românica (Instituto de Letras/UERJ), envolve os 

seguintes conteúdos: conceito de Filologia Românica e métodos de investigação; o 

latim e sua continuação nas línguas românicas; línguas e dialetos românicos. Ao 

final do período o aluno deverá ser capaz de: a) estender de forma básica a 

historicidade do português às demais línguas românicas, de modo que os 

fenômenos fonológicos, fonéticos, gramaticais e léxicos aprofundem suas raízes em 

busca da latinidade que as congrega e justifica; b) reconhecer as linhas dessa 

continuidade histórica e destacar as especificidades do português em relação ao 

latim e às demais línguas românicas. Trata-se de um curso obrigatório para alunos 

de diferentes línguas neolatinas (literaturas de língua portuguesa, espanhol, italiano 

e francês), além de latim e grego; adicionalmente, alunos de outras habilitações 

podem se inscrever na disciplina como eletiva. As atribuições do monitor da 

disciplina são: atender os alunos e discutir suas dúvidas de seus estudo; 

acompanhar o professor e assessorá-lo em atividades de sala de aula (trabalhos em 

grupo, organização de seminários, revisão para prova); participar de projetos do 

Centro Filológico Clóvis Monteiro (CEFIL/ILE/UERJ), principalmente da catalogação 

de seu acervo bibliográfico com cerca de 10.000 obras, atividade na qual o aluno 

tem contato com importantes referências dos estudos filológicos e pode aperfeiçoar 

seus conhecimentos na área. 
 

E-mail: flavio.ag.barbosa@gmail.com 
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MONITORIA DE ILE 01-05734 - LÍNGUA LATINA I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIO LUIZ MOITINHA RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Larissa Santos Marins 

Tadeu Rodrigues de Almeida Teixeira 
 

A monitoria de Língua Latina I (Latim Instrumental I) é de extrema relevância no 

Direito. Muitos discentes desse curso, recém-chegados à universidade, encontram 

dificuldades de se adaptarem à rotina discente e, consequentemente, apresentam 

problemas com a língua do Lácio. A presença dos monitores em sala de aula serve, 

então, para auxiliá-los nessas dificuldades, permitindo ao aluno desfrutar com 

máxima eficiência o conhecimento passado pelo docente. Cabe ao aluno então: a) 

conhecer a estrutura básica da língua latina como instrumento de compreensão dos 

textos jurídicos; b) traduzir expressões jurídicas, sentenças e frases latinas mais 

comuns nos textos jurídicos romanos; c) e reconhecer as diferenças das três 

pronúncias do latim.. Ao final do curso, ele terá pleno domínio da estrutura básica 

da língua e reconhecerá a importância histórica que essa língua possui em sua 

futura profissão. Comparando as experiências de períodos passados, podemos 

concluir que a relação monitor-aluno tem sido melhorada, os discentes se sentem 

confortáveis em pedir auxílio: ao docente e aos monitores, e os resultados dos 

alunos mostram-se bem satisfatórios, ainda que alguns precisem de atenção 

diferenciada por excessos de faltas. Tal problema é então resolvido com a ação dos 

monitores que orientam os alunos em horários separados aos de aula. Vale 

enfatizar também que o curso de Direito da UERJ é um dos mais tradicionais do 

Estado. Seu renome transcede fronteiras,e muitos alunos buscam essa educação 

diferenciada. Dentre os pontos mais importantes e diferenciais, existe o estudo das 

Línguas Instrumentais. Com o propósito de preparar o futuro causídico em diversas 

áreas, a disciplina dá ao aluno as ferramentas fundamentais para se entender 

determinadas línguas, dentre elas, o Latim. Sua influência fora espalhada pela 

Igreja Católica há muitos séculos atrás e por isso tornou-se base de muitos 

idiomas. Junto com sua influência linguística, o Latim tornou possível também a 

difusão do Direito Romano, o mesmo Direito estudado hoje em dia pelos discentes 

causídicos; dessa forma, o estudo da língua permite ao aluno uma aproximação 

maior das raízes de sua matéria de estudo. Tal estudo, por se tratar de uma língua 

complexa, apesar de ministrado por excelentes docentes, necessita também da 

presença de monitores, de modo a facilitar o aprendizado. 
 

E-mail: marciomoitinha@hotmail.com 
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MONITORIA DE INGLÊS 4: A PRODUÇÃO DE UM TEXTO COESIVO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BIANCA WALSH 

Estagiário(s):  

Denise Soares da Silva 
 

A disciplina de Inglês 4 envolve intenso trabalho com o texto em língua inglesa: 

leitura, avaliação e produção. Do ponto de vista teórico, enfatiza o fenômeno da 

coesão em inglês em seus vários aspectos: coreferenciação, substituição e elipse, 

conjunção e marcadores discursivos e coesão lexical. Suas referências principais 

são Halliday e Hasan (1976), Brown e Yule (1983) e Hyland (1999). Do ponto de 

vista prático, os alunos constroem textos de caráter resumitivo, tais como 

abstracts, bio statements e reviews. No diálogo entre teoria e prática, esses textos 

são trabalhados e retrabalhados na perspectiva da eficiência coesiva. O monitor 

dessa disciplina auxilia o orientador no atendimento aos alunos em seus processos 

de trabalho com os textos, identificando problemas menores e problemas mais 

sérios, que envolvam uma atenção direcionada do orientador. Seguindo uma 

abordagem de ensino baseada em tarefas e solução de problemas e considerando a 

natureza interacional de aprendizagem, os alunos da disciplina se envolvem em 

constante trabalho com o texto em aula e em grupos de estudo monitorados. Em 

relação aos benefícios específicos para o monitor, o projeto contribui no 

fortalecimento de suas habilidades de leitura, produção e análise de texto, por meio 

da experiência de participar no processo de produção dos colegas. Além disso, o 

projeto também oferece ao monitor uma experiência de iniciação à docência na 

medida em que acompanha etapas de planejamento de ensino e monitoramento de 

aulas. 
 

E-mail: bcnwalsh@gmail.com 
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MONITORIA DE LÍNGUA ALEMÃ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 

Estagiário(s):  

Ana Clara Ribeiro Nimrichter 
 

A monitoria de língua alemã é oferecida aos alunos dos dois primeiros períodos da 

graduação em Letras Português/Alemão na Uerj por uma estudante de nível 

avançado e orientado por um professor do setor de língua alemã. O objetivo 

primordial da monitoria é levar os alunos iniciantes a um nível linguístico 

satisfatório no menor tempo possível, já que a grande maioria dos estudantes não 

tem conhecimentos prévios do idioma alemão. Como o setor de alemão tem vários 

projetos com universidades alemãs, abrindo possibilidades de intercâmbio, é 

importante que os estudantes atinjam esse nível suficiente para que possam 

participar das possibilidades oferecidas pelos convênios, bem como bolsas 

oferecidas pela CAPES e pelo DAAD. Porém, o monitor de alemão não é apenas 

aquele aluno mais avançado que tira dúvidas e dá apoio aos calouros através de 

atividades de exercícios. Ele também representa o elo entre os alunos e o setor, 

através da participação ativa em organização de eventos, como sessões de cinema 

seguidas de debate. Ele também auxilia o professor orientador em eventos 

organizados pelo setor, que têm por objetivo aumentar não somente os 

conhecimentos linguísticos como também conhecimentos ligados à cultura, à 

história e à política dos países de língua alemã. A competência intercultural é 

igualmente importante para a formação do futuro professor de alemão ou do futuro 

bacharel que poderá atuar em várias áreas onde conhecimentos de línguas 

estrangeiras modernas e interculturais são necessários para um bom desempenho. 
 

E-mail: ebolacio@gmail.com 
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MONITORIA DE LÍNGUA ITALIANA II 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERIDIANA SKOCIC MARCHON 

Supervisor(es) Participante(s):  

Alcebiades Martins Areas 

Estagiário(s):  

Alice Crivano 

Biltis Gomes Faben Pinto 
 

Trata-se do projeto Monitoria de Língua Italiana II . Em base ao trabalho 

desenvolvido no projeto em questão observamos que a atividade de monitoria tem 

possibilitado a recuperação e, até mesmo, o resgate de alunos que seriam 

potenciais desistentes do curso, tendo em vista as dificuldades encontradas nos 

períodos iniciais. Estes problemas estão quase sempre relacionados às questões de 

transferência, interferência da língua materna e às lacunas trazidas na formação do 

calouro. Tais deficiências não plenamente supridas no primeiro período, fato que 

demanda um "reforço" também no segundo semestre do curso em questão.Além 

disso o estudo/pesquisa em pequenos grupos, o apoio constante dado aos retidos e 

àqueles com maior dificuldade, em dois turnos, manhã/tarde e tarde/noite, 

precisam continuar. O monitor é, sem dúvida, um elo importante na relação 

docente-discente, na medida em que é acessível ao alunado, funcionando como 

ouvidor ideal, trazendo mais rapidamente questões, propostas e sugestões para os 

docentes repensarem sua prática de sala de aula e trabalhar as dificuldades dos 

mais frágeis. É fundamental, portanto, não apenas dar prosseguimento ao projeto 

Monitoria de Língua Italiana I, mas também ampliá-lo tendo vista as dificuldades 

observadas também no segundo período do curso de Letras - Italiano, daí a 

proposta deste projeto o qual procuramos, inclusive, abordar questões que 

abrangem a produção textual e oral da língua-alvo (italiano - LE), tais como o uso 

de verbos e preposições. 
 

E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
  



787 

  

 
MONITORIA DE LÍNGUA JAPONESA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  

Gabriella Veras Rodrigues Guimaraes 
 

A presença do monitor é de extrema importância nessa fase inicial do aprendizado 

de língua japonesa, já que a maioria dos alunos ingressantes conhecem pouco ou 

absolutamente nada da língua japonesa. O bolsista monitor, portanto, auxilia 

tirando dúvidas, preparando aulas especiais e ajudando os professores nessa fase 

inicial do aprendizado, que é a base para todo o resto. Muitos alunos que possuem 

um desempenho ruim nesse primeiro contato com a língua japonesa, apresentam 

imensas dificuldades nos períodos seguintes. Uma dessas dificuldades se dá no 

aprendizado da escrita. Por mais que os japoneses possuam dois sistema silábicos 

de 46 sílabas cada, o aprendizado da escrita também inclui obrigatoriamente os 

quase 2000 ideogramas utilizados oficialmente no Japão. Sem conseguir lê-los, o 

aluno não consegue avançar no aprendizado da língua e fica com uma escrita 

pobre. Além disso, dada à diferença enorme entre a língua portuguesa e a 

japonesa, o aluno não possui nenhum parâmetro comparativo ao aprender a língua 

estrangeira, precisando, portanto, do monitor para auxiliá-lo fora do horário das 

aulas de gradução, que só acontecem três vezes por semana. Sendo assim, a 

atividade do monitor é de extrema importância nesse momento. A atividade de 

monitoria busca auxiliar alunos iniciantes no aprendizado de língua japonesa, dando 

a eles oportunidade de se aprofundarem além dos horários de aulas oficiais na 

graduação. Trata-se de uma complementação da atividade do professor 

universitário, facilitando o trabalho dele com os alunos e, dando, em contrapartida, 

oportunidade para o próprio monitor estudar mais aprofundadamente a língua 

japonesa, já que precisará explicar também aspectos gramaticais que os alunos, 

por ventura, possam possuir. 
 

E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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MONITORIA EM PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL: LETRAMENTO, TEXTO E 

FORMAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  

Samuel David Praciano 

Voluntário(s):  

Bruna França Reis 
 

O Projeto de Monitoria em Prática de Produção Textual busca auxiliar nas tarefas 

didático-pedagógicas, voltadas para o desenvolvimento de competências e 

habilidades relativas à produção de textos de boa qualidade, especificamente, os 

produzidos por alunos de graduação em Letras. A proposta de formação em língua 

portuguesa dos cursos de Graduação em Letras da UERJ parte do princípio de que é 

imprescindível para o graduando o domínio de procedimentos e estratégias eficazes 

de produção textual. Dessa forma, fundamenta-se em três categorias teórico-

metodológicas que norteiam as suas ações, a saber: relações entre língua, cultura e 

identidade linguística; olhar interdisciplinar sobre leitura/escrita e sobre as 

dificuldades de aprendizagem dessas tecnologias que contrastem os níveis cognitivo 

e sociocultural implicados; a questão do acesso à cultura e suas representações. 

Com base nisso, as atividades de monitoria buscam incentivar o domínio de 

estratégias de escritura e reescritura de textos, ao mesmo tempo em que oferecem 

a oportunidade de participação em pesquisa sobre letramento e produção de texto. 

Dentre os resultados do trabalho da monitoria em PPT, encontram-se a criação do 

grupo, liderado pelo monitor, “Nós do Texto” que agrega alunos e ex-alunos das 

turmas de PPT e interessados do curso de Letras ou de outros cursos de graduação, 

acompanhamento de atividades de sala de aula e apoio em atividades extraclasse. 

No último ano, a monitoria atendeu um número aproximado de 150 pessoas, 

promoveu evento de apresentação/exibição de textos escritos e orais, produzidos 

com e sem o suporte de mídias específicas, coletou dados sobre as principais 

dificuldades dos graduandos, fornecendo informações para o replanejamento das 

atividades da disciplina. O conjunto de atividades propostas e realizadas tem 

integrado pesquisa, ensino e extensão. 
 

E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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MONITORIA EM LÍNGUA JAPONESA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  

Daniel Moravia 
 

A presença do monitor é de extrema importância nessa fase inicial do aprendizado 

de língua japonesa, já que a maioria dos alunos ingressantes conhece pouco ou 

absolutamente nada da língua japonesa. O bolsista monitor, portanto, auxilia 

tirando dúvidas, preparando aulas especiais e ajudando os professores nessa fase 

inicial do aprendizado, que é a base para todo o resto. Muitos alunos que possuem 

um desempenho ruim nesse primeiro contato com a língua japonesa, apresentam 

imensas dificuldades nos períodos seguintes. Uma dessas dificuldades se dá no 

aprendizado da escrita. Por mais que os japoneses possuam dois sistema silábicos 

de 46 sílabas cada, o aprendizado da escrita também inclui obrigatoriamente os 

quase 2000 ideogramas utilizados oficialmente no Japão. Sem conseguir lê-los, o 

aluno não consegue avançar no aprendizado da língua e fica com uma escrita 

empobrecida. Além disso, dada a grande diferença entre a língua portuguesa e a 

japonesa, o aluno não possui nenhum parâmetro comparativo ao aprender a língua 

estrangeira, precisando, portanto, do monitor para auxiliá-lo fora do horário das 

aulas de gradução, que só acontecem três vezes por semana. Sendo assim, a 

atividade do monitor é de extrema importância nesse momento inicial da 

aprendizagem, que engloba o primeiro ano de contato com a língua. A atividade de 

monitoria busca auxiliar alunos iniciantes no aprendizado de língua japonesa, dando 

a eles oportunidade de se aprofundarem além dos horários de aulas oficiais na 

graduação. Trata-se de uma complementação da atividade do professor 

universitário, facilitando o trabalho dele com os alunos e, dando, em contrapartida, 

oportunidade para o próprio monitor estudar mais aprofundadamente a língua 

japonesa, já que precisará explicar também aspectos gramaticais que os alunos, 

por ventura, possam possuir. 
 

E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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MONITORIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA ALEMÃ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Estagiário(s):  

Daniel Souto Rodrigues 

Voluntário(s):  

Marianna Luiza da Costa Lima Queiroz 
 

A Monitoria em Estágio Supervisionado em Língua Alemã tem por objetivo o 

aperfeiçoamento acadêmico do licenciando em Letras – Português/Alemão, 

possibilitamdo-lhe aprofundamento teórico e desenvolvimento de suas 

competências e habilidades relativas à prática docente. Nesse contexto, o monitor 

tem um papel fundamental, pois este é a ponte entre discente e docentes. O 

monitor de Estágio Supervisionado em Língua Alemã tem como função principal o 

auxílio dos colegas discentes neste primeiro encontro com a prática docente em 

língua alemã, apoiando-os não só em relação às atividades didáticas que os 

estudantes devem realizar no âmbito de seu estágio, mas também em relação à 

língua alemã, isto é, na compreensão de textos acadêmicos, na expressão oral e 

escrita em língua alemã, bem como em pesquisas bibliográficas. Dessa forma, 

almeja-se que o interesse do estudante de Letras – Português/Alemão na 

modalidade Licenciatura pela atividade docente seja ampliado, oferecendo-lhe a 

oportunidade de desenvolvê-la, e também que os laços acadêmicos entre o corpo 

docente e o discente sejam estreitados no que diz respeito às atividades de ensino, 

e mesmo de pesquisa. O docente das disciplinas de Estágio Supervisionado em 

Língua Alemã, por sua vez, tem o papel de orientador do monitor, auxiliando-o na 

elaboração e na preparação de material didático e de atividades que possibilitem 

aos estudantes inscritos nas referidas disciplinas a desenvolver suas competências 

e habilidades relativas ao fazer pedagógico. Cabe também ao orientador estar em 

contato frequente com o monitor, através de encontros regulares, para que a 

realização das atividades propostas sejam constantemente avaliadas – por docente, 

discentes e monitor – e aperfeiçoadas. 
 

E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – PLATAFORMA MOODLE - UMA 

EXPERIÊNCIA EM MONITORIA - LINGUÍSTICA IV 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise 

Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCOS LUIZ WIEDEMER 

Estagiário(s):  

Alice Santos da Silva 
 

O presente painel tem por objetivo apresentar o projeto de monitoria, em 

desenvolvimento, referente à disciplina Linguística IV, vinculada à Faculdade de 

Formação de Professores de São Gonçalo (UERJ/FFP/DEL). A necessidade de 

desenvolvimento de atividades extraclasses para o quadro de alunos atendidos pela 

disciplina faz-se necessária para que, tanto a parte discente quanto a parte 

docente, possam tecer uma extensão de sala aprimorando conhecimentos, 

subsidiando seus pensares acadêmicos voltados para área e reafirmando suas 

práticas. A consolidação de ações acerca do ensino tende a contribuir para o 

desenvolvimento da aprendizagem, o presente projeto está pautado na elaboração 

de atividades que contribuam para o processo de ensino/aprendizagem mediadas 

pela Plataforma Moodle. Por meio desta plataforma, é possível implementar canais 

interativos com os alunos, como fóruns, salas de discussões, elaboração de 

questões, chats instantâneos, dentre outros meios de igual eficiência, como 

enfatizam Anido Llamas & Fernandez (2001) “a expansão de serviços de 

comunicação (…) vieram permitir novas formas de comunicação a serviço dos 

diversos setores da comunidade educativa e sua relação com a sociedade 

envolvente. Surgiram, assim, as oportunidades para se estender virtualmente a 

sala de aula presencial, criando espaço para o ensino baseado na Internet (Web-

Based Learning) e uma infinidade de potencialidades educativas”. O projeto 

compreende quatro etapas: (1) acompanhamento das atividades de docência, no 

semestre vigente; (2) análise do material que fundamenta as aulas ministradas; 

(3) elaboração das possíveis atividades e (4) aplicação das atividades e avaliação. 

Com isso, entendemos o trabalho de monitoria segundo Faria e Schneider (mimeo), 

em que “o trabalho de monitoria (...…) pode ser compreendido como uma atividade 

de apoio discente ao processo de ensino-aprendizagem; como acompanhamento 

das atividades formativas, ou ainda, como uma possibilidade de iniciação à 

docência através de um trabalho conjunto entre professor e monitor”. Com o 

desenvolvimento do presente projeto de monitoria, espera-se um resultado positivo 

em relação ao aumento de aprendizagem, e como consequência, do índice de 

aprovação e dos interesses dos alunos pela disciplina, levando em conta a didática 

dinâmica implementada com a Plataforma Moodle, que possibilita uma extensão da 

sala de aula. 
 

E-mail: mlwiedemer@gmail.com 
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O BARROCO E AS ARTES PLÁSTICAS: MONITORIA DE FFP01-09225 - 

LITERATURA PORTUGUESA I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  

Thamires da Gama Silva 
 

O presente projeto de monitoria da disciplina Literatura Portuguesa I, da UERJ-FFP, 

empenha-se em buscar mecanismos para tornar as aulas mais agradáveis e 

significativas aos discentes, minimizando a evasão e elevando o grau de 

aproveitamento do curso, sem perder de vista a instrumentalização dos graduandos 

para sua carreira no magistério. Foi adotada uma metodologia de trabalho 

comparatista, a fim de trabalhar a literatura portuguesa em confronto crítico com 

outras artes, sobretudo as plásticas. Desta forma, foram utilizadas poesias do 

período Barroco e algumas obras plásticas, que foram inseridas em uma apostila 

que está em processo de confecção juntamente com a orientadora. Nela, nós 

buscamos salientar semelhanças e distinções entre as obras em estudo, 

principalmente no plano do conteúdo, mas também foram considerados aspectos do 

plano da expressão, observando as peculiaridades das linguagens de cada obra 

cotejada. Em seguida, a título de aprofundamento e alargamento nos horizontes 

culturais dos discentes, procuramos propor estudos teóricos, críticos e históricos 

sobre as obras, os gêneros, o período e os autores em debate. Assim, de forma 

contextualizada e dinâmica, abordamos os textos literários em diálogo com outras 

obras artísticas, buscando atrair o interesse do aluno para a literatura portuguesa e 

formar docentes mais capacitados para o letramento literário de seus alunos de 

ensino básico. Além do processo de criação do material didático, foram feitas 

análises de poesias, pesquisas sobre a vida dos autores, estudos a respeito das 

obras plásticas selecionadas e averiguação acerca da obra dos artistas. Tudo isso 

paralelamente às atividades básicas do monitor, como o auxílio aos alunos com 

dificuldades na disciplina. 
 

E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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O POETA EM ROMA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARCIA REGINA DE FARIA DA SILVA 

Estagiário(s):  

Everton José Barbosa de Santana 
 

Atividade inexplicável, e inclusive inefável em tantos aspectos, motivou sempre 

uma dupla indagação. Por um lado, uma introspecção do poeta, tentando decifrar, 

controlar e conservar os diversos estímulos de que se sente receptor e que 

possibilitam o seu ofício; as respostas ocasionais que encontra em si mesmo podem 

conduzi-lo desde a mais frustrante e impotente inquietação ao mais alto cume de 

orgulhosa satisfação. Por outro lado, é também objeto de apreciação por parte dos 

demais: dos seus destinatários, da sociedade, do poder, dos críticos, dos seus 

colegas e rivais, e da posteridade. A posse de tal dom outorga também ao poeta 

uma elevada capacidade ‘artesanal’, técnica no uso da expressão verbal, da 

linguagem poética, o que permite exigir-lhe uma obra primorosa que pode ou deve 

alcançar a perfeição. Pretende-se, no presente trabalho, abordar a produção do 

autor latino do século I a.C., Publius Vergilius Maro, a partir das concepções e 

indagações acima sugeridas. Bem como analisar a inserção do referido autor em 

sua época e em sua sociedade, observando-o como um dos representantes do 

Círculo poético de Mecenas, integrado à política do Imperador Augusto que 

pretendia uma ampla reforma na Roma da época e que teve Virgílio como seus 

principal representante poético com suas três obras: as Bucólicas, as Geórgicas e a 

Eneida, grande epopeia dos feitos romanos, cujo principal personagem, Eneias, 

representava o próprio Augusto. 
 

E-mail: fariamr@oi.com.br 
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O PAPEL DO LETRAMENTO NO PROCESSO DE APRENDIZADO DE LÍNGUAS 

ADICIONAIS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DECIO ORLANDO SOARES DA ROCHA 

Estagiário(s):  

Bianca Monteiro Garcia 
 

Línguas Adicionais é o termo que vem sendo utilizado para se fazer referência ao 

ensino da disciplina curricular “Língua estrangeira” na Educação básica, sendo o 

inglês e o espanhol as duas principais línguas, se considerarmos a realidade das 

escolas brasileiras. Segundo a Secretaria de Estado e Educação do Rio Grande do 

Sul, o termo Línguas Adicionais se aplica melhor do que o termo “Língua 

Estrangeira” a tal modalidade de ensino, justamente pelo fato de o termo 

“estrangeira” remeter a algo estranho e distante, características que não se aplicam 

aos idiomas mencionados, já que estes não são totalmente desconhecidos pelos 

alunos. Para que se torne eficaz a proposta do termo Língua Adicional, é necessário 

estarmos cientes do conceito de letramento proposto por Cook-Gumperz, que 

considera esse processo como “um fenômeno sociocultural no qual letramento e 

oralidade coexistem dentro de um sistema comunicativo mais amplo, não como 

opostos, mas como modos diferentes de realizar os mesmos fins comunicativos” 

(COOK-GUMPERZ, 2006, p.3). A partir dessa concepção, entende-se que o 

letramento não se limita ao que conhecemos como alfabetização. O processo de 

letramento engloba, além da alfabetização, as práticas sociais de que o indivíduo 

necessita para efetivar seu aprendizado linguístico. Portanto, o aprendizado dessas 

línguas na escola acrescenta conhecimento de mundo aos estudantes e ressalta o 

caráter plurilíngue de sociedades tidas como monolíngues, e pode ser realizado a 

partir da integração das línguas adicionais com a literatura para a prática das 

estruturas gramaticais aprendidas. Vale ressaltar que a aprendizagem da LA 

“orienta-se por parâmetros de formação mais amplos, isto é, objetivos, em última 

análise, de formação do cidadão, um cidadão capaz de participar criticamente no 

mundo” (RS, 2009, p.131). Sob essa perspectiva, o letramento pode ser realizado a 

partir de debates e produção de textos críticos sobre temáticas que integram a 

cultura brasileira com a cultura da língua estudada. Logo, tal estratégia possui 

inenarrável importância para a estimulação do senso crítico e do pensamento 

autônomo do aluno, tendo como uso a língua-alvo a partir de temas presentes no 

cotidiano do aluno. 
 

E-mail: rochadm@uol.com.br 
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O TRÁGICO DO DUAL: ELEMENTO DE ÊNFASE AMIÚDE IGNORADO NOS 

ESTUDOS CLÁSSICOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

FERNANDA LEMOS DE LIMA 

Estagiário(s):  

Sarah Lopes Israel de Medeiros 
 

Este projeto nasceu durante o trabalho realizado ao longo da monitoria de língua 

grega, a partir da observação das dúvidas dos alunos, que cursaram a língua grega 

I e II. Muito dos alunos tem uma certa dificuldade de compreenderem com clareza 

acerca do motivo pela qual existe o número dual e para qual finalidade este 

elemento gramatical é usado. Vale ressaltar que, no grego clássico, há três 

números, o singular, o plural e o dual. Os dois primeiros são fáceis de se 

compreender por conta de existirem em língua portuguesa. Entretanto, o dual gera 

cero extranhamento por conta de não existir em nosso idioma e ser um plural 

exclusivo de dois. Um resquício desse número peculiar e que remonta ao Indo-

europeu é a palavra "ambos", que indica exclusivamente um plural de dois. A partir 

de tais dúvidas que podem surgir no começo do curso e que, geralmente, são 

esquecidas ao longo do mesmo, viu-se uma necessidade de demonstrar a 

importância do dual na língua grega clássica, uma vez que ele se constitui como um 

elemento gramatical usado para dar ênfase nos discursos do teatro ático, por 

exemplo. Assim, no trabalho proposto, partimos da noção de que nada se deve ser 

ignorado no estudo da língua grega clássica, principalmente pelo fato de a 

academia formar tradutores com intuito de que sejam eficientes em suas traduções 

e compreensões dos elementos nos textos. Assim, acreditamos que o nosso 

trabalho possa oferecer uma contribuição relevante para o estudo da língua grega 

clássica, especialmente no que diz respeito ao campo da tradução. 
 

E-mail: fernandalimagr@gmail.com 
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SINTAXE ALÉM DA SALA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUCIA DEBORAH RAMOS DE ARAUJO 

Estagiário(s):  

ANNE CAROLINE AMARO 

Gabriel Guimarães Peixoto da Silva 
 

Introdução: Muitos alunos chegam ao curso de Letras trazendo graves lacunas no 

que toca ao aprendizado do uso mais formal da língua portuguesa, revelando-se a 

sintaxe da língua formal um desafio para muitos deles. Não são raros os pedidos 

claros de suporte extra que eles encaminham a seus professores. Mesmo os alunos 

que vêm de uma consistente história escolar e trazem uma boa bagagem em 

sintaxe encontram dificuldades, quando se trata de tornar mais consistente e 

sistemático o seu aprendizado. São extremamente escassos os materiais de apoio 

didático e os exercícios adequados ao ensino superior. Quando encontrados, são 

comumente de nível elementar, inadequados ao padrão de ensino da Uerj, e 

frequentemente distanciam-se dos textos, perdendo em contextualização e conexão 

com a realidade, para serem meros recursos de treinamento, que não colaboram 

para a construção de um saber capaz de relacionar texto e estrutura 

sintática.Diante deste quadro, justifica-se o presente projeto por ser 

especificamente dedicado ao aprendizado da sintaxe por alunos do ensino superior 

e por partir de textos de diferentes gêneros e características, em circulação na 

realidade, para elaborar questões e exercícios. Atividades desenvolvidas: É 

oferecido suporte aos alunos de Língua Portuguesa III para consolidar o 

conhecimento, ampliar suas bases e mesmo para nivelar aqueles que, caso venham 

de uma vivência escolar com lacunas, encontrem dificuldades em acompanhar os 

conteúdos de sintaxe nos níveis de profundidade e reflexão requeridos por uma 

instituição como a Uerj.O atendimento é inicialmente oferecido a alunos de LPIII, 

disciplina dedicada ao estudo do período composto, mas podem ser atendidos 

também alunos de LPII, que estuda o período simples.É objetivo deste projeto 

estender o atendimento, por meio dos recursos de interação online, extrapolando 

os limites físicos da sala de aula e contemplando horários mais flexíveis. Com isso, 

pretende-se apoiar mais amplamente o aluno. São usados como recursos 

interativos aplicativos como Skype e Google Talk e os atendimentos são feitos por 

um monitor oficial e um voluntário, ambos alunos de Letras da Uerj. Carência de 

equipamento próprio (laptop e conexão) é um limitador do trabalho. Resultados 

alcançados: Ainda na fase 1, o projeto proveu, até aqui, formação aprimorada aos 

monitores.Atendimentos esparsos foram feitos. Espera-se iniciar a preparação de 

materiais e atender cerca de 50 alunos, no 2o semestre, presencial e virtualmente. 
 

E-mail: luciadeborah@gmail.com 
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TEXTOS TEÓRICOS E EÇA DE QUEIRÓS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MADALENA SIMOES DE ALMEIDA VAZ PINTO 

Estagiário(s):  

Nathalia Azevedo Marques 
 

A disciplina Literatura Portuguesa II e obrigatoria para os cursos de ambas as 

habilitacoes Portugues Literaturas e Portugues Ingles Trata se de uma disciplina 

que da a conhecer aos alunos um longo periodo da literatura portuguesa do 

Realismo ao Modernismo. Da bibliografia desse curso sempre faz parte um romance 

de Eca de Queiros mas nem sempre seus textos mais teoricos sao contemplados 

Referimo nos a Conferencia A literatura nova o realismo como nova expressao da 

arte Idealismo e Realismo a proposito da segunda edicao do Crime do Pe Amaro 

Prefacio ao livro Azulejos de Conde Arnoso e Positivismo e idealismo O objetivo 

deste projeto dar suporte aos alunos de Literetura Portuguesa II no sentido de 

prapara uma apostila com os referidos textos a serem disponibilizados aos alunos 

Entretanto, o acesso a esses textos nao e facil ja que na maioria dos livros sobre 

Literatura Portuguesa eles so podem ser encontrados de forma fragmentada e 

nunca em conjunto Por essa razao a primeira fase desta pesquisa consistiu na 

pesquisa dos textos em sua forma completa na sua xerox e em seguida na leitura 

de cada um deles e respectivo fichamento Estamos no momento terminando esta 

primeira fase Em seguida iremos preparar uma apostila com os textos digitalizados 

e encapados de forma a que os alunos possam adquiri la nos proximos semestres 

Prepararemos ainda uma pequena apresentação em que serao apresentadas as 

alterações do conceito Realismo e Naturalismo vai sofrendo ao longo da ficcao do 

autor 
 

E-mail: vazpinto.mada@gmail.com 
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TRADUZINDO CÍCERO: UM ESTUDO DAS TUSCULANAS, LIVRO III 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LUIZ FERNANDO DIAS PITA 

Estagiário(s):  

Leonardo Pinheiro Teixeira 
 

O estudo do texto das Conversações Tusculanas, escritas por Cícero, apresenta-nos 

uma grande oportunidade de exame das práticas discursivas e de retórica usadas 

pelo orador romano. Em nosso projeto, estamos realizando a tradução do livro III, 

o que nos tem permitido uma abordagem aprofundada tanto da gramática quanto 

da estilística latinas. No tocante ao estudo da gramática, a quantidade de situações 

que aparecem ao longo do discurso nos permitem uma revisão e real aprendizagem 

tanto da gramática do latim clássico quanto de suas aplicações num contexto 

discursivo de caráter didático. Este estudo tem-nos fornecido subsídios para a 

interpretação de nuances da gramática da língua portuguesa que normalmente não 

são vislumbrados em sala de aula, como a Pragmática. Quanto ao campo da 

Estilística, temos a oportunidade de abordar os diversos recursos de que os autores 

latinos lançavam mão. Uma vez que este assunto geralmente não é abordado nas 

aulas de graduação, seu exame tem se revelado como o mais desafiador e, ao 

mesmo tempo, mais proveitoso em nosso trabalho de tradução. O estudo da 

estilística do texto de Cícero também nos oferece parâmetros de comparação com a 

estilística de autores de língua portuguesa dos períodos do Renascimento e do 

Barroco. Ademais, a própria temática do livro III, versando sobre o "pesar da 

mente", nos permite uma visão literária da posição romana sobre temas como 

depressão, arrependimento etc., enriquecendo nosso conhecimento sobre aquela 

cultura. Em paralelo, damos continuidade ao atendimento aos alunos da disciplina 

Língua Latina II. 
 

E-mail: nandopit@uol.com.br 
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NOVAS PRÁTICAS DOCENTES: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO- APRENDIZAGEM 

DE ESPANHOL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

TALITA DE ASSIS BARRETO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Elda Firmo Braga 

Estagiário(s):  

Alice Ribeiro Alves 

Ana Carolina Constâncio Cunha de Araujo Vidal 

Ana Sousa da Silva 

Ananda Gonçalves da Silva 

Andre da Silva Figueira 

Bárbara Soares dos Santos 

Carolina Victoria Melo de Oliveira 

Charles Nascimento Tavares 

Ediza Maria Monteiro Corrêa 

Fernanda Thais Sousa Vasconcellos 

Grasiele de Freitas de Araujo Martins 

José Henrique da Costa 

Luana Miguel Ribeiro Santos 

Mariana Lourenço Souza 

Mariana Rodrigues Waknin Wanderley 

Paulo Rodrigo Verçosa Barros 

Sara Aguilar Sampaio 

Stephanie Pereira Rodrigues 

Suelyn Ferreira Nascimento 

Taira Fernandes de Oliveira 

Tamyres Soares Alves 

Thatiane Dionizio Gomes Carvalho 
 

O subprojeto PIBID/Espanhol da UERJ visa contribuir para a melhoria dos 

resultados apresentados pela Escola Básica e com a formação de futuros 

professores (licenciandos); estabelecer relações entre os conteúdos acadêmicos e 

os referenciais teóricos; promover a formação continuada de professores em 

atuação na escola básica; possibilitar aos licenciandos a vivência da realidade 

escolar e a experimentação do pensar, do planejar seu dia a dia; propiciar a criação 

de estratégias diferenciadas de práticas de aprendizagem e a elaboração de 

material didático a ser experimentado; valorizar os professores da escola básica, 

incentivando-os à participação, como coformadores, na formação inicial dos futuros 

docentes; promover encontros, discussões, seminários com professores da rede 

pública de ensino e docentes e licenciandos; divulgar e debater os processos 

desenvolvidos e os resultados alcançados por meio de publicações, participação em 

eventos científicos e portal eletrônico. Neste subprojeto, contamos com quatro 

escolas parceiras, duas estaduais: CIEP Nação Mangueirense e Colégio Estadual 

Julia Kubitschek – CEJK e duas municipais: Escola Municipal José Veríssimo e Escola 

Municipal Professor Lourenço Filho. Por meio das reuniões periódicas, os alunos 

bolsistas ampliam leituras sobre o ensino de línguas no contexto escolar.  Somada 

ao desenvolvimento teórico propiciado por esses encontros, a experiência vivida no 

espaço escolar, em contato direto com alunos e docentes em instituições públicas 

de ensino, mostrou-se essencial para a efetiva articulação de saberes teóricos e 
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práticos inerentes ao trabalho do professor de línguas, viabilizando, aos futuros 

profissionais, maiores condições de intervenção no processo de 

ensino/aprendizagem. 
 

E-mail: talitaabarreto@gmail.com 
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O ENSINO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO 

DE HABILIDADES ESCRITAS E ORAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

RICARDO JOSEH LIMA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Magda Bahia Schlee de Brito Fernandes 

Vania Lucia Rodrigues Dutra 

Estagiário(s):  

Amanda Correia 

Ana Caroline Basilio 

Dayane Santos 

Helena Binoto 

Joana Bondarovsky 

Karoline Freitas 

Marcela Teixeira 

Patricia Meira 

Paula Galhardo 

Priscilla Nascimento 

Pâmela de Paula 

Rebeca Venezia 

Thais Pereira 

Uelliton de Souza 

Yasmin Lima 
 

O subprojeto de Língua Portuguesa campus Maracanã do PIBID/UERJ atua em duas 

frentes. Em ambas, o foco é a produção textual, com vistas para a melhoria do 

desempenho do aluno no registro formal, tanto na modalidade escrita quanto na 

modalidade oral. No Ensino Médio, a abordagem acontece através da 

conscientização sobre elos coesivos a partir de construções sintáticas. No Ensino 

Fundamental, a metodologia empregada para se atingir o objetivo do subprojeto é 

a da conscientização a respeito das variedades linguísticas veiculadas pelo aluno e 

pela escola. Neste trabalho, apresentaremos atividades realizadas pelos bolsistas 

do PIBID no Ginásio Carioca Leão Velloso, situado na Pavuna, com turmas do 

sétimo ao nono ano. Essas atividades buscaram inserir de forma lúdica conteúdos 

de sociolinguística em materiais didáticos de língua portuguesa, elaborados pelos 

alunos bolsistas em conjunto com os professores supervisores, que seguiam tópicos 

curriculares das séries relacionadas. Com isso, procuramos demonstrar que é 

possível realizar uma ponte entre a Universidade e a Escola Básica, sem que para 

isso se crie um espaço diferenciado para cada tipo de conteúdo. O caráter lúdico 

das atividades garante a empatia dos alunos e a inserção de novos temas em 

conteúdos da disciplina permite uma interdisciplinaridade que pode se tornar 

comum levando a diálogos produtivos entre as matérias do currículo escolar. Os 

materiais a serem apresentados e a participação da escola em um evento 

pedagógico de grande dimensão demonstram que essa abordagem encontra-se no 

caminho certo. 
 

E-mail: rjlimauerj@gmail.com 
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O USO DO CINEMA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ITALIANA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VERIDIANA SKOCIC MARCHON 

Supervisor(es) Participante(s):  

Edvaldo Sampaio Belizario 

Estagiário(s):  

Ana Colodete 

Deisiely Figueredo Guedes 

Felipe Andrade 

Flavio Saraiva 

Karoline Angelicic 

Laura Teixeira 

Maria Machado 

Vanessa Lira 
 

No âmbito do curso de Italiano, observa-se o desenvolvimento de diferentes ações 

de ensino, extensão (Oficina de Língua Italiana no CApUERJ, Curso de Língua 

Italiana para a Terceira Idade, Curso de Língua Italiana para a Comunidade, etc) e 

pesquisa e um curso de pós-graduação latu sensu – Especialização em Língua 

Italiana e Tradução. Dando continuidade a essas iniciativas, e, em consonância com 

os objetivos do Programa PIBID, o presente subprojeto, por meio da integração, 

entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (através do ILE/Setor de Italiano) 

e o sistema público de educação básica (representado pela escola CIEP Nação 

Mangueirense - Governador Leonel de Moura Brizola), pretende promover a 

inserção dos licenciandos no contexto de escolas da rede pública de ensino no 

intuito de proporcionar experiências pedagógicas inovadoras e efetivas a todos os 

envolvidos. Para tanto, a proposta que ora apresentamos será articulada em três 

eixos: 1) a aprendizagem da língua italiana através do cinema, cujo foco será não 

apenas o desenvolvimento de habilidades linguísticas, mas também a abordagem 

de muitos temas que os filmes poderão suscitar. Por despertar as emoções, o 

cinema funciona como um “trampolim” para a expressão oral e escrita. Entende-se, 

pois, que a partir do trabalho com filmes seja possível desenvolver todas as 

habilidades linguísticas – escrita, leitura, compreensão auditiva e fala – de forma 

integrada. O cinema pode também atuar como promotor da transdisciplinaridade 

pelo seu amplo potencial de tratar de diversos temas que permitem o acesso às 

múltiplas áreas do conhecimento. A diversidade e a multiplicidade de temas, que o 

cinema pode suscitar, contribui para a aquisição de conhecimento de mundo e, 

consequentemente, para a formação de cidadãos críticos. Por meio do cinema, é 

possível abordar em sala de aula aspectos linguísticos, sociais, geográficos, 

políticos, históricos, culturais e muitos outros.; 2) a ampliação dos espaços de 

práticas docentes diversificadas e adequadas ao mundo contemporâneo para os 

futuros professores de língua italiana; 3) a aproximação entre a universidade e a 

escola básica de ensino, enfocando turmas do Ensino Médio. Este subprojeto se 

justifica por colaborar na ampliação do leque de possibilidades de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras, favorecendo o acesso democrático a 

conhecimentos diversificados e contribuindo para a formação de cidadãos 

autônomos que atuem na sociedade de forma crítica e participativa. 
 

E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
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SABER ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

SUBPROJETO DE LÍNGUA INGLESA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

BIANCA WALSH 

Estagiário(s):  

Arthur Bruno Rodrigues Pedrosa 

Marcio Alves do Nascimento 

Roberta Xavier Regua 

Thais Machado de Souza 

Thatiane da Silva Pereira 

Vanessa Fernanda de Oliveira Lopes 
 

Este projeto pretende conciliar formação continuada e inicial em um espaço 

particularmente desafiador: a escola pública. Os bolsistas experimentam esse 

espaço a partir da ótica da pesquisa ação, em que são ao mesmo tempo 

observadores e atores. Aprendem a respeitar os saberes e práticas escolares em 

sua atuação em conjunto com o professor da escola. Este último, por sua vez, 

repensa sua prática por força do distanciamento que atores exóticos promovem em 

seu meio e por força do irresistível envolvimento na atividade da pesquisa “em 

ação”. Particularmente quanto ao ensino do inglês, o foco do projeto é aproximar 

esse idioma dos alunos, promovendo um letramento integrador (unindo escrita e 

leitura) em meio digital. A Internet é usada como catalisadora dessa aproximação a 

partir de situações comunicativas, que tiram proveito do potencial de publicação da 

rede e do alargamento da inclusão digital nesses contextos. Dado que boa parte do 

conteúdo digital está em inglês, o conhecimento da língua permite de imediato o 

acesso a informações e trocas internacionais. O projeto se pauta pela convergência 

das diretrizes educacionais brasileiras em direção ao valor da cidadania ativa. 

Nessa proposta, o cidadão além de portador é também cogestor de seus direitos e 

deveres e, para alcançar esse grau de participação, precisa ser muito bem 

preparado. A escola, portanto, assume um papel transformador, formando 

habilidades e competências, sem perder de vista valores e atitudes. Nessa esteira, 

o letramento em língua inglesa contribui para a formação do cidadão ativo na 

medida em que o posiciona no cenário globalizado com liberdade e igualdade de 

acesso a informações culturais, científicas, políticas e econômicas. Aquele que é 

letrado no inglês pode perceber, sem intermediários, o que acontece no mundo, os 

impactos no seu país e o impacto das ações de seu país no mundo. Repensa seus 

direitos e deveres, porque passa a conhecer outras formas de convívio social em 

contraste com a sua. 
 

E-mail: bcnwalsh@gmail.com 
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SUBPROJETO PIBID DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

SÃO GONÇALO “LETRAS: PORTUGUÊS - LITERATURA” 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Dayse Amaral de Carvalho da Silva 

Eliane Almeida Bolenecker Siqueira 

Maria José de Souza Santos 

Tânia Teixeira da Silva Nunes 

Estagiário(s):  

Adriana Osório Muniz Chao 

Aleilda Conceição Almeida 

Aline Reigôto Yesai Kalpakian 

Andréa de Souza Soares 

Bruna da Cunha Soares 

Daiana Maria Azevedo Magalhães 

Danielle dos Santos Cleres 

Janaína Pereira da Costa 

Jhulyany Ferreira de Souza 

Juliana de Souza Barbosa 

Luzia Siqueira Massanti 

Marcelle Ferreira de Siqueira 

Mayara de Araujo Mattos 

Mônica Meireles da Costa 

Patrícia Hardoim de Souza 

Solange Landes dos Santos 

Tamiris Santos Rodrigues 

Thaís de Oliveira Rosa 

Thuliana Gabriel da Silva Marcelo 

Viviane Bacellar Roseira 
 

Inserida no cotidiano do C.E.Capitão Oswaldo Ornellas e do C.E.Coronel Francisco 

Lima, a equipe do Subprojeto PIBID da FFP “Letras: Português- Literatura”, 

promove atividades diversificadas e elabora materiais didáticos, envolvendo 

gêneros textuais diversos, a fim de dinamizar as atividades de leitura e a produção 

oral e escrita de textos no Ensino Fundamental e Médio. Este pôster tem o objetivo 

de apresentar resultados da atuação do Subprojeto nas escolas parceiras. Entre as 

ações realizadas, destacam-se as seguintes: 1- Criação de Banco de Textos – 

Levantamento do acervo das Bibliotecas das Escolas, seleção, análise e 

arquivamento de textos tendo em vista a necessidade de elaboração de materiais 

didáticos. 2- Adaptação e produção de materiais didáticos – Produção de jogos, 

fichas de leitura e de consulta, livretos, cadernos de atividades e sequências 

didáticas para utilização nas ações do Subprojeto. 3- Práticas didáticas no formato 

de projetos de ensino-aprendizagem de gêneros textuais – Implementação de 

projetos pautados em diferentes gêneros, principalmente, os literários, jornalísticos 

e da tradição oral. 4- Criação e manutenção de blog – O blog serve como meio de 

registro e divulgação das atividades realizadas pelos pibidianos. 5- Reuniões para 

estudo, planejamento e avaliação – Reuniões semanais nas escolas parceiras, para 

análise de textos, visando à compreensão das novas propostas metodológicas de 

ensino de língua portuguesa e literatura, bem como para elaborar materiais 

didático. 6- Acompanhamento das práticas em sala de aula – Observações de aulas 
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pelos licenciandos, atentando para os usos do livro didático, para as metodologias 

empregadas e para o processo de avaliação. 7- Organização de sequências 

didáticas intertextuais com auxílio de recursos audiovisuais – Análise da adaptação 

de romances, contos e folhetos de cordel para o cinema que solicitam a utilização 

de recursos audiovisuais. 8- Práticas didáticas no formato de projetos de ensino-

aprendizagem de gêneros textuais – Implementação de projetos pautados em 

diferentes gêneros textuais, envolvendo atividades com emprego de materiais 

didáticos diversos. 9- Jornal escolar “Papo de estudante” – Edição de jornal 

impresso, semestral,, no qual os discentes publicaram seus textos. 10- Lendo e 

escrevendo poemas – Organização de atividades de estímulo à leitura e produção 

de textos poéticos. 
 

E-mail: m.isaura@ig.com.br 
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VISUALIDADES NA ESCOLA: ARTES VISUAIS E FORMAÇÃO DOCENTE. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ALDO VICTORIO FILHO 

Supervisor(es) Participante(s):  

Adriana Mendonça de Oliveira 

Maria Helena Neves Pereira de Souza 

Estagiário(s):  

Adriana da França Antunes 

Ana Carolina Maia Ribeiro 

Angélica Santiago dos Reis 

Francisco Onório da Silva Junior 

Julio César dos Anjos 

Marcia de Oliveira Sodré 

Marcos Fernando dos Santos 

Maria Fontellas Sugahara 

Mariluse da Conceição 

Natália Rey Silva Mello 

Priscilla Duarte da Silva 

Rodrigo Torres do Nascimento 
 

Por meio de estratégias didático-pedagógicas especialmente criadas para essa 

finalidade, o projeto tem como objetivo favorecer o fortalecimento da formação 

docente dos licenciandos em Artes Visuais, a formação continuada das professoras 

supervisoras e a ampliação de conhecimentos dos estudantes sobre a arte e demais 

aspectos estéticos e culturais dos seus contextos e da escola. A elaboração e 

aplicação das atividades criadas no percurso do projeto favorecem às práticas de 

produção visual e interlocução com a complexidade da Cultura Visual visando 

contribuir objetivamente com a formação de todos os envolvidos. Para isso, foi 

proposto pesquisar e organizar elementos para a implementação de oficinas de 

arte, ministradas pelos bolsistas universitários destacando, para os estudantes da 

escola, alguns dos papéis da arte e demais imagens na contemporaneidade e em 

seus cotidianos. A intenção é ampliar e aprofundar o contato pessoal com as 

temáticas culturais, políticas e sociais que percorrem o universo da arte, 

enfatizando o envolvimento individual e coletivo dos estudantes com múltiplas 

manifestações artísticas e demais visualidades. O projeto objetiva também, 

certamente, privilegiar os aspectos estéticos, visuais e históricos sem esquecer que 

tais aspectos só são utilmente compreensíveis se abordados em suas complexas 

relações multidisciplinares, ou seja, localizados no tempo e no espaço e 

considerados meio às diversas condições dos seus contextos espaço temporais. A 

partir dessas localizações e levantamentos é esperada a produção de saberes que 

contemplem a sistematização, compreensão, apropriação e fruição das criações 

poéticas, artísticas ou estéticas que compõem o panorama cultural contemporâneo 

em sua diversidade e complexidade de modo a corroborar com a formação humana, 

portanto política, que aspira a escola pública. 
 

E-mail: avictorio@gmail.com 
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A ARGUMENTAÇÃO PERSUASIVA E O PAPEL DA MODALIZAÇÃO NAS 

PROPAGANDAS FEMININAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VICTORIA WILSON DA COSTA COELHO 

Estagiário(s):  

Rayza Silva Alves 
 

O trabalho de pesquisa proposto é um breve estudo que analisa o discurso de 

algumas propagandas femininas coletadas das revistas Claudia e Cosmopolitan, 

tomando como foco a modalização que o locutor (empresa) utiliza como recurso 

estratégico de persuasão/argumentação dos interlocutores (consumidoras 

femininas), mascarando intenções e ideologias no discurso. O presente trabalho 

tem como foco reforçar a importância da modalização no ensino de língua 

portuguesa com o fim de desenvolver a competência comunicativa e pragmática do 

discente como postulam os Parâmetros Curriculares Nacionais. Sob a perspectiva 

pragmática e discursiva da linguagem, busca-se: (i) identificar os recursos 

modalizadores empregados em propagandas dirigidas ao público feminino, 

observando a força ilocucionária desses recursos na configuração de papeis e 

comportamentos femininos; (ii) compreender as intenções/ideologias implícitas no 

discurso das propagandas analisadas, tendo em vista os itens do objetivo anterior. 

O trabalho contribui para a confirmação das hipóteses iniciais, ou seja, de que há 

um uso recorrente de modalizadores de três naturezas distintas que corroboram 

para a construção de uma imagem (estereótipo) do feminino. Além disso, esse 

estudo explicita o jogo (sutil) de manipulação relativamente às ideias e ideologias 

do locutor, no discurso publicitário, de modo a atingir o público alvo por meio de 

argumentações de natureza afetiva. A análise possibilita a evidência de outros tipos 

de estratégia discursiva, todas embaladas por meio de atos de fala aparentemente 

despretensiosos e cooperativos. Assim, este trabalho pode contribuir para uma 

ampliação do conhecimento sobre o assunto, uma conscientização sobre os 

discursos de natureza manipulativa, como o publicitário, servindo como um modelo 

de análise para aulas de língua portuguesa a partir de gêneros discursivos. 
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A FIGURA FEMININA NA OBRA ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, DE JOSÉ 

SARAMAGO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  

Caroline dos Santos Gomes 
 

Na obra Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, a cegueira pode ser 

interpretada como uma metáfora da condição do homem na contemporaneidade, 

numa sociedade pautada pelo capitalismo, que valoriza mais as tarefas do que as 

pessoas que as executam. O livro demonstra a ausência de sensibilidade por parte 

de vários personagens em relação ao próximo, o individualismo, a pressa, o 

distanciamento e o egocentrismo. Este trabalho de conclusão de curso de 

graduação tem como objetivo mostrar o valor das personagens femininas no 

romance, sempre em oposição às masculinas, observando a conduta e a 

multiplicidade de papéis exercidos por elas, bem como os fatores determinantes 

para o destaque de certas mulheres ao longo da narrativa, a partir da suposição de 

que Saramago "aposta" em suas personagens como uma saída de uma sociedade 

individualista e destrutiva até então guiada pelos homens. Neste caso, o enredo 

poderia ser considerado uma espécie de alegoria da história do ocidente, e as 

camaratas - uma com a liderança feminina e outra com a liderança masculina - 

como representações de uma sociedade construtiva e comunitária versus uma 

sociedade destrutiva e individualista, respectivamente. Para a análise, textos que 

abordam o plano da alegoria, as personagens, o autor, a obra e teorias literárias 

foram selecionados juntamente com a orientadora a fim de dar suporte teórico para 

a realização do trabalho. Assim, essa pesquisa de base qualitativa, no método 

indutivo, uma vez que a pesquisa parte de premissas de argumentos constatados, 

como a alegoria e forte presença feminina na obra, apresenta as diferentes formas 

de dominação no Ensaio sobre a cegueira, ampliando as diferentes interpretações a 

respeito da obra e de seus personagens. Pretende-se, também, mostrar de forma 

diferenciada mais um olhar sobre a figura feminina nas obras literárias, assim como 

fornecer mais um material de pesquisa para os estudiosos da área. 
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ALFABETIZAÇÃO: ENTRE SPECTOS DIDÁTICOS E DIVERSIDADE CULTURAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

DANIELA MARIA DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  

Paula Cid 

Estagiário(s):  

Daniela Maria da Silva 
 

A monografia que aqui se apresenta tem origem nos estudos desenvolvidos pela 

autora como bolsista de Iniciação á docência em âmbito de pesquisa intitulada: 

Estados de escrita – um estudo interdisciplinar, sendo uma de suas etapas dedicada 

aos aspectos didáticos do processo de alfabetização, compreendido como a 

elaboração dos domínios específicos da leitura e da escrita. Como objetivo, 

destaca-se: Fundamentar teoricamente os impasses entre a adoção de 

metodologias únicas de alfabetização, o texto como princípio pedagógico na 

alfabetização, a identificação da diversidade de modos de aprender legitimada em 

estudos acadêmicos de base histórico-cultural, o estudo apresenta uma breve 

reflexão sobre a utilização do texto como unidade de partida, caminho e objeto na 

construção de conceitos ligados à leitura e a escrita. Além disso, foram feitos 

estudos de base teórica sobre a importância da formação do professor para a 

elaboração de materiais de sua autoria. Sendo possível assim, realizar um trabalho 

visando à formação de leitores e escritores aptos a responder as exigências da 

sociedade no qual estão inseridos. Através de pesquisa teórico-conceitual, o diálogo 

entre a sala de aula do primeiro ano do Ensino Fundamental e teorias acadêmicas 

que dão suporte à relação entre aprendizagem e cultura, se torna condição para 

processos educacionais que se pretendam inclusivos. A intenção desse trabalho é 

trazer essa temática de forma que seja possível desenvolver e ampliar a 

importância do uso do texto. 
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ANÁLISE DO PRECONCEITO E INTOLERÂNCIA LINGUÍSTICOS NA FOLHA DE 

SÃO PAULO: O CONCEITO DE LÍNGUA NA IMPRENSA E SUAS IMPLICAÇÕES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Sociolinguística e 

Dialetologia 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VICTORIA WILSON DA COSTA COELHO 

Estagiário(s):  

Marllon Valença Rodrigues 
 

Nossa monografia analisa o conceito de língua na imprensa brasileira, porém, dada 

a necessidade de restrição do gênero, limitamo-nos a um jornal somente, e 

escolhemos, então, a Folha de São Paulo, por ser considerado o jornal nacional de 

maior expressão e por acreditarmos que dialoga com a elite socioeconômica do 

Brasil, como mostra uma pesquisa do Datafolha que citamos em nosso texto. Esse 

diálogo com a classe dominante nos é de grande importância, uma vez que 

objetivamos mostrar como um simples conceito de língua pode esconder toda uma 

dinâmica social de luta de classes. Para levantar essa discussão, tomamos como 

fundamentação teórica alguns princípios da Sociolinguística sem, porém, deixar de 

citar autores como Bourdieu, que consideramos essenciais para debates sobre o 

tema principal do nosso trabalho: a sociedade, o poder e a mídia e sua relação com 

o tratamento da língua. Para levantar a discussão sobre o conceito de língua na 

imprensa brasileira, privilegiamos textos publicados entre o dia quatorze de abril a 

primeiro de julho de 2011 na seção de Educação da Folha, conseguindo assim 

construir um corpus composto por sete reportagens e um artigo de opinião do 

colunista Clóvis Rossi. A justificativa dessa seleção foi a maior possibilidade de 

encontrar posicionamentos preconceituosos e intolerantes bem acentuados devido 

às discussões que ocorreram em relação ao livro didático Por uma vida melhor 

(assunto de todas as matérias coletadas), de Heloísa Ramos, que defende o 

respeito a todas as variedades da língua e propõe os conceitos de adequação e 

inadequação em detrimento dos conceitos de erro e acerto em relação aos usos 

linguísticos, o que não é novidade em Linguística, porém causou intensa discussão 

na imprensa. Pela análise do corpus selecionado, que consistiu em avaliar 

principalmente a seleção vocabular dos autores das matérias e a argumentação de 

Clóvis Rossi em seu artigo de opinião, pudemos comprovar a hipótese da qual 

partimos: a imprensa brasileira é linguisticamente preconceituosa. A noção de erro 

esteve presente em todos os textos coletados. Essas atitudes por parte dos 

jornalistas são bastante obsoletas, pois hoje, como mostram estudos linguísticos há 

mais de um século, é inegável que a variação e a mudança são inerentes a 

qualquer língua natural. Nosso desafio, portanto, não é mais discutir se existe ou 

não variação, mas discutir que forças levam à crença de uma língua perfeitamente 

falada e escrita como uma variedade superior. 
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HOJE É DIA DE IVETE: UM ESTUDO SOBRE A POLIDEZ E A CORDIALIDADE 

NA CONSTRUÇÃO DO "SELF" DA CANTORA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VICTORIA WILSON DA COSTA COELHO 

Estagiário(s):  

Marllon Valença Rodrigues 

Rafael do Nascimento Silva 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso da cantora de Axé 

Music, Ivete Sangalo, investigando recursos de ordem linguística e extralinguística 

que colaboram para a construção positiva de sua imagem. Nesse aspecto, nos 

apoiaremos na Sociolinguística Interacional, ao conceito de face introduzido por 

Goffman (1967) e posteriormente aprofundado por Brown e Lenvinson (1987), 

dentro da concepção das estratégias de polidez. Também nos apoiamos no Princípio 

de Cooperação de Grice (1975) junto à cordialidade defendida por Hollanda (1995). 

O estudo conta com trechos de interações realizadas em programas de televisão, 

jornais impressos e vídeos publicados no canal Youtube, selecionados de modo 

aleatório. Cabe ressaltar que o recorte foi feito de uma “análise” subjetiva, sem a 

intenção de forçar uma (pré)caracterização da cantora (personagem), embora 

admitindo que um de seus papéis sociais é o de se alinhar ao outro, ao seu 

interlocutor, trazendo-o para si, para a cena, como se compartilhasse com ela dos 

mesmos dramas, dilemas, das mesmas vivências. Cria-se, por isso, um processo de 

co-identificação entre a cantora (personagem) e o seu público, e talvez essa seja 

uma das razões (e a nossa hipótese) para a sedução espontânea que emana de 

suas palavras e de seu comportamento em lugares públicos e de onde decorre a 

questão que move a pesquisa: Por que há a grande identificação do público com a 

artista? Por essa razão, analisamos os mecanismos linguísticos e discursivo-

pragmáticos empregados pela autora na construção de sua imagem pública com 

atenção para: (i) as estratégias utilizadas para a criação e manutenção da face 

positiva e as de dissimulação de afeto negativo; (ii) e os traços de cordialidade 

associados ao jeitinho. De acordo com a análise, observamos que a artista elabora 

a todo instante sua face a fim de responder às expectativas de seus interlocutores. 

As estratégias de polidez aparecem como impermeabilizadas nas interações, 

sugerindo sempre atos de concórdia e cooperação, evitando-se a exposição da face 

negativa. Em várias entrevistas, a cantora procura demarcar seu espaço, 

reivindicando uma interlocução que não a encapsule em estereótipos. Talvez seja 

esse um dos grandes desafios enfrentados pela artista e um dos pilares de 

construção de seu “self ”, que a faz também ficar permanentemente atenta, 

monitorando as interações que se dão em espaços públicos e não privados. 
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O CANTO DA SEREIA: TRADIÇÃO E RUPTURA EM FADOS CANTADOS POR 

AMÁLIA RODRIGUES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  

Ricardo Romero Ferreira Filho 
 

O objetivo desse estudo é descrever alguns perfis femininos e masculinos no 

universo fadista, a partir de alguns fados cantados por Amália Rodrigues. Com isso, 

buscamos também investigar como ocorre o relacionamento entre a tradição 

marítima e saudosista portuguesa, que perpassa muitos fados, e a ruptura ou 

quebra de alguns desses paradigmas, por vezes, em fados mais contemporâneos. A 

origem popular do fado, que remonta cantigas trovadorescas, explica muitos 

comportamentos das figuras dessas canções, bem como circunstâncias que as 

cercam e temáticas recorrentes nessas obras. Exemplo disso é a tradicional 

temática das navegações e a oposição entre a espera feminina e a partida 

masculina, notadas em muitas das composições analisadas. A partir disso, 

percebemos tendências mais tradicionalistas e saudosistas vinculadas à figura 

masculina, muitas vezes representada pela imagem do navegador. Entretanto, por 

vezes aparece um discurso subversivo ou crítico, desconstruindo ou apresentando 

novos valores, questionando a memória nacional e a identidade tradicional, muitas 

vezes ligados a uma figura feminina. Para tanto, primeiramente, a pesquisa 

empreende uma breve contextualização da história do fado, tarefa que contribui 

para uma mais ampla compreensão das temáticas e características recorrentes 

nesse estilo musical, esclarecendo também o conceito de saudade e suas 

manifestações ou desdobramentos no imaginário lusitano. Depois disso, 

procedemos a análise de quatro fados, todos interpretados por Amália Rodrigues, 

voz responsável pela popularização do estilo musical em Portugal e no mundo. 

Assim, observamos como a seleção vocabular, a construção dos "eus-líricos" e a 

recorrência de elementos marítimos refletem valores tradicionais e memórias 

saudosistas; ou são usados para questioná-los. Por fim, propusemos um diálogo 

intertextual entre os fados (e poesias que os originam), eleitos para o cotejo, e 

obras de outros grandes poetas portugueses. Entre os poetas que têm suas poesias 

escolhidas para se tornar fado e autores com os quais as letras dos fados dialogam, 

temos nomes como Camões, Fernando Pessoa e David Mourão-Ferreira. Esse 

esforço de ousadas dimensões permite começarmos a avaliar de que forma esse 

estilo musical troca influências com a tradição literária portuguesa, rendendo 

tributos ou criticando elementos das obras de diferentes artistas representativos da 

literatura portuguesa de diferentes contextos. 
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REDAÇÃO DE VESTIBULAR: UM PROTOCOLO A SER CUMPRIDO? 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

VICTORIA WILSON DA COSTA COELHO 

Estagiário(s):  

Jamilly Moraes Silva 
 

Redações de vestibular de uma instituição pública do Estado do Rio de Janeiro 

constituem o material de análise de nossa pesquisa, cujos objetivos são analisar a 

redação de vestibular no âmbito dos gêneros discursivos, investigando como 

diferentes tipos de conhecimento são internalizados e como estes se manifestam na 

escrita dos alunos na condição de escreventes no evento vestibular, buscando 

compreender e refletir sobre o letramento ideológico em contraposição ao modelo 

autônomo (Street, 2014) e como o letramento escolar se inscreve nesses modelos, 

assim como seus efeitos e implicações, nos modos de dizer e modos de fazer dos 

candidatos. Para isto, observamos, na construção dos textos argumentativos, a 

força da “palavra de autoridade” sobre a “palavra internamente persuasiva” 

(Bakhtin, 1993), uma vez que, na escrita dos candidatos, na tentativa de adequar-

se ao gênero e às expectativas do contexto (Corrêa, 2004; Wilson, 2012), eles 

apropriam-se dos textos de apoio que são oferecidos na coletânea da prova, 

incorporando-os ao conhecimento escolarizado e a outras fontes de conhecimento, 

provenientes da ideologia do cotidiano, familiar, midiático, como também de prática 

sociais, culturais e letradas nas quais estão inseridos. Neste sentido, buscamos 

compreender como se manifesta a apropriação dos discursos e das vozes alheias na 

construção do discurso próprio em resposta à internalização dos diferentes tipos de 

conhecimentos e suas motivações. À luz destas observações, investigamos se a 

redação de vestibular pode ser considerada um gênero discursivo, visto que seu 

estilo protocolar poderia defini-la de tal forma, e como os processos de “regulação 

linguística” (Signorini, 2011) interferem na estrutura, composição e estilo do 

gênero. A abordagem discursiva fundamentou e orientou a análise, especialmente a 

respeito à conceituação do dialogismo e plurilinguismo social (Bakhtin, 1993, 

2006), aliado aos estudos do conhecimento escolar (Lopes, 1999, 2008; García, 

1999; Arnay, 1999; Rodrigues, 1999) e o sentido de argumentação desenvolvido 

Goulart (2007,2011). 
 

E-mail: victoriawilson@superig.com.br 
  



814 

  

 
MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DA EDUERJ: INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: REITORIA 

Unidade: REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ITALO MORICONI JUNIOR 

Estagiário(s):  

Nayana Ferraz da Fonseca 
 

Uma das metas da Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EdUERJ) 

para o ano de 2015 é dar continuidade à ampliação do catálogo de publicações 

produzidas por esta Editora e, principalmente, manter a qualidade do trabalho que 

vem sendo desenvolvido. Ultimamente, a quantidade de propostas para publicação 

vem crescendo, de forma que avaliar todos esses pedidos tem se tornado um 

desafio. Isso sem falar nos bastidores de todo o processo de preeditoração, que 

envolve o trabalho da Coordenadoria Editorial, setor no qual está alocada a 

estagiária responsável pelo projeto. Este projeto de Estágio Interno Complementar 

tem por objetivo a criação de um manual de padronização da EdUERJ, instrumento 

que tem se mostrado imprescindível para o bom andamento das atividades 

editoriais. O manual abrangerá o fluxo de produção editorial e a padronização das 

atividades, desde a chegada do original autoral, até a impressão do livro. 

Objetivará, pois, fixar as normas internas da Editora com relação ao recebimento 

de originais, à tradução, à revisão técnica (quando houver estas duas últimas 

etapas), à preparação para envio ao setor de Produção Editorial, à revisão, à 

diagramação (em projetos gráficos dos padrões de séries ou coleções; 

diferentemente dos livros não seriados ou coletivos, que têm projetos gráficos 

específicos), à pós-revisão e ao envio para aprovação dos autores ou 

organizadores. Para tanto, serão apresentados os caminhos do livro pela Editoria 

Executiva, pela Coordenadoria Editorial e pela já citada Coordenadoria de Produção 

Editorial, com suas respectivas funções. 
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ATUALIZAÇÃO DO POTENCIAL INTECTUAL E SOCIAL NA TERCEIRA IDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

LEILA PEREIRA DOS SANTOS JORDAO 

Estagiário(s):  

TATIANA MANESCHY DUARTE TELES FREITAS 
 

UERJ / UnATI - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Universidade Aberta da 

Terceira Idade Título : ATUALIZAÇÃO DO POTENCIAL INTELECTUAL E SOCIAL NA 

TERCEIRA IDADE Autor : Leila Pereira dos Santos Jordão Co-autores Tatiana 

Maneschy Duarte Teles Freitas Palavras-Chaves: envelhecimento, atualização, 

potencial, intelectual, integração 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. Os eventos atrelados às discussões são as 

principais ferramentas de atualização para os alunos. Entretanto, os conhecimentos 

prévios desses alunos são relevantes para a melhor absorção dos temas abordados. 

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. 
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CANTANDO E ENCANTANDO COM A CANÇÃO FRANCESA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ILMA DE PAULA MOURA BASTOS 

Estagiário(s):  

Layla Lima Carvalho 
 

Aprender francês pela canção é a ênfase do curso que introduz o estudo da língua 

francesa através da canção francesa tradicional, como outra ferramenta de 

circulação e potencialização do ritmo de aprendizagem do idoso, estimulando a 

observação e a reflexão dos alunos, sendo promotora de inclusão social.A proposta 

é trabalhar o real aluno da 3ª idade dentro da sala de aula, individualmente e em 

grupo, tendo como temática letras de músicas francesas selecionadas pelo 

professor e pelos alunos. Os alunos são estimulados através de questões a 

interpretá-las. O curso é oferecido para a terceira idade que já possui uma base de 

francês e deseja estudar apenas por prazer e para conhecer mais sobre a cultura 

francesa. "O que se aprende cantando não se esquece jamais".Os objetivos são: 

progredir na aprendizagem da língua estrangeira junto à terceira idade, através das 

canções tradicionais francesas,bem como, desenvolver trabalhos a fim de 

proporcionar aos idosos a oportunidade de participarem dos entretenimentos 

sociais, de lazer e cultura, conquistando o respeito e a inserção na sociedade; 

identificar e explorar possibilidades para mudanças e criar condições para que o 

idoso possa continuar a desenvolver e prosperar durante esta fase de sua vida, 

através do estudo de outro idioma, despertando o interesse dos alunos pela língua 

e civilização francesa, ampliando suas experiências e a fluência da língua através 

de exercícios gramaticais de forma assistemática e exercícios fonéticos sem deixar 

de lado os conteúdos básicos. 
 

E-mail: ilmaparis.bastos@gmail.com 
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REVISÃO DE TEXTOS NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA SRH 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Unidade: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  

ROSANE AUGUSTA FERNANDEZ 

Supervisor(es) Participante(s):  

Flavio de Aguiar Barbosa 

Estagiário(s):  

Thaís Picanço de Queiroz Barcellos 
 

No desafio de tornar a comunicação mais eficiente, a SRH criou sua Coordenação 

de Comunicação Social, com base no conceito de comunicação integrada, utilizando 

ferramentas de comunicação dirigida. No decorrer de suas atividades, a 

Coordenação deve prezar pelo uso correto da Língua Portuguesa em todos os meios 

de comunicação e em todo e qualquer documento que seja produzido na SRH. 

Pensar a língua em um trabalho de comunicação é imprescindível para o seu 

sucesso. A língua utilizada em sua forma culta é base para a compreensão dos 

textos escritos. O desafio do estágio em revisão na Coordenação está em consolidar 

os textos emitidos pela SRH, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico e a 

Gramática do Padrão Culto da Língua. Para isso, revisa e edita textos de todos os 

meios de comunicação criados pela Coordenação. Como exemplo, temos: 1. 

Informativo genteemfoco: house organ da Superintendência de Recursos Humanos, 

informando sobre assuntos que interessam aos servidores; 2. Site da SRH: 

revisando textos e notícias publicadas no site atual; 3. Novo site da SRH em 

construção: revisando e ditando novos textos e colaborando com a pesquisa do 

material a ser publicado, bem como na padronização de textos e formulários que 

formarão o novo site; 4. Assessoria: revisando e editando todo texto oficial da SRH; 

Além disso, o projeto ainda prevê um estudo sobre os erros mais cometidos em 

nossos materiais e a produção de um manual de redação. Estas e outras atividades 

fazem parte da rotina como bolsista e, sem dúvida, colabora com minha formação 

em minha área de conhecimento, complementando o que aprendo em sala de aula, 

facilitando o contato com diversos tipos de texto e diferentes meios para publicá-

los. 
 

E-mail: rosaneaf@gmail.com 

 


