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FAROFA COM UTILIZAÇÃO INTEGRAL DA BANANA (MUSA PARADISÍACA): 

FONTE DE FIBRA ALIMENTAR, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE 

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 

Estagiário 
Hosana Bahia de Oliveira 

 
O desperdício alimentar é um problema grave e de ordem mundial, o 

desconhecimento por uma grande parcela da população de partes comestíveis não 

usuais como talos, cascas, sementes, entre outras, acarreta perda nutricional e 

aumento da poluição ambiental. O estudo teve como objetivo a elaboração da 

farofa de banana, utilizando-a integralmente com o intuito de aumentar as fibras 

alimentares, além de reduzir o custo, a poluição ambiental e o desperdício. Na 

matéria-prima base, banana prata, foi realizada a quantificação das frações. Para a 

definição do produto final foram realizados ensaios partindo-se de uma receita base 

de uma revista popular. A farofa de banana com casca, fonte em fibra, foi 

caracterizada macroscopicamente por meio de captura de imagem, utilizando um 

celular da marca Apple. Foi realizada a degustação da farofa pela Equipe do 

Laboratório de Tecnologia dos Alimentos (LabTec) quanto a cor, aroma, sabor e 

textura. Também foram caracterizados os parâmetros físicos (pesagens, 

rendimento total, fator térmico) e determinados pH e refratometria. A composição 

química foi estimada pelo Programa de Apoio à nutrição (NutWin v. 1.5.2.51), pela 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) e pelo artigo GONDIM 

et al. (2005). Os resultados foram baseados na RDC Nº 54 (12/11/2012) e na 

Portaria SVS/MS 27/98 (13/01/98) referente à Informação Nutricional 

Complementar (INC), definida como a informação fornecida para declaração de 

propriedades nutricionais dos alimentos sendo dividida para os conteúdos de 

proteínas, gordura, carboidratos, fibras alimentares, vitaminas e ou minerais. A 

quantificação da banana resultou em 28% de casca. A degustação pela equipe do 

LabTec considerou aparência e sabor agradáveis. O rendimento médio foi de 

61,89% e o pH foi de 6,03 ± 0,05. O teor de fibra em 100g da farofa experimental 

foi de 3,52g. Concluiu-se que a farofa com utilização integral da banana pode ser 

considerada como fonte de fibra alimentar obtendo boa aceitação e, indicando que, 

usar a casca é uma opção econômica e nutritiva. Agradecimentos: A aluna Sarah de 

França Barradas (voluntária), a Profª Associada Maria Cristina Jesus Freitas (UFRJ), 

FAPERJ, CETREINA e aos Técnicos (Michele Santana e Yuki Taco) 

 
E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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OMELETE SEM GLÚTEN COM ALEGAÇÃO FUNCIONAL EM FIBRA E EM 

INULINA 

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 Participante 
Shizuco Kajishima 

Estagiário 
Camilla dos Santos Mosqueira 

 
A busca por alimentos que além de apresentar qualidade sensorial e nutricional, 

possam auxiliar na prevenção e tratamento de doenças, principalmente as crônicas 

não transmissíveis (DCNT’s), vem sendo cada dia mais frequente. Este trabalho 

teve como objetivo desenvolver uma omelete isenta de glúten, utilizando yacon 

(Smallanthus sonchifolius) na forma integral a fim de incrementar o teor de fibra e 

inulina avaliando as características macroscópicas, físicas e químicas. A omelete foi 

desenvolvida com base em uma receita de omelete de queijo e batata doce, com 

substituições (queijo prato pelo ricota, margarina por óleo e batata doce pelo yacon 

com casca) e modificações (retirada do pão e redução do sal e da pimenta), para se 

obter o produto estabelecido. Foram determinados (6 amostras) os parâmetros 

físicos (medidas, pesagens e cálculo do rendimento, fator térmico e fator de 

evaporação) das omeletes base e experimental e realizada a degustação pela 

Equipe do Laboratório de Tecnologia dos Alimentos (LabTec) quanto a cor, aroma, 

sabor e textura. Para a determinação do pH, Sólidos Solúveis Totais (SST) e Índice 

de Refração (IR) foram elaboradas 3 preparações e em cada uma delas as análises 

foram realizadas em triplicata. A estimativa da composição química foi realizada 

através do software de nutrição Nutwin, da Tabela Brasileira de Composição dos 

Alimentos (TACO, 2011) e artigos científicos. Os resultados mostraram um 

rendimento médio de 89,16 e 82,83% para a omelete base e a experimental, 

respectivamente. A degustação realizada pela Equipe do LabTec demonstrou que a 

preparação experimental tem aparência e sabor agradáveis. O pH médio 

encontrado foi de 7,0 (base) e 6,9 (experimental). A omelete experimental 

apresentou valor inferior quanto a carboidratos (- 30%) quando comparado à 

receita base. Em relação à fibra alimentar e inulina, a omelete experimental 

apresentou 4,0g de fibra e 4,3g de inulina em 100g de produto, valores bem 

superiores (345 e 975%, respectivamente) quando comparados à omelete base 

(0,9g de fibra e 0,4g de inulina em 100g). Portanto, o uso do yacon com casca na 

omelete contribuiu para que o produto, sem glúten, apresentasse alegação 

funcional em fibra alimentar e inulina e se tornasse uma boa opção para pacientes 

com doenças crônicas não transmissíveis. Agradecimentos: A aluna Ana Patrícia 

Amorim Gomes (voluntária), às técnicas Michele S. de Santana e Yuki Taco, a Profa 

Shizuco Kajishima (co-orientadora ∕ UFF), CETREINA e FAPERJ. 

 
E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TÉCNICAS PARA A CRIOPRESERVAÇÃO DE 

EMBRIÕES SOMÁTICOS DE PETIVERIA ALLIACEA L. 

Área temática Ciências Biológicas / Botânica / Fisiologia Vegetal 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
RACHEL FATIMA GAGLIARDI ARAUJO 

Estagiário 
Alexia da Silva Goncalves 

 
Estratégias biotecnológicas têm sido aplicadas à conservação in vitro de diversas 

espécies medicinais. A espécie Petiveria alliacea L., pertencente à família 

Phytolacaceae é conhecida popularmente como guiné. Esta espécie produz 

diferentes substâncias, com ações farmacológicas tais como: anestésica, analgésica 

e antifúngica. Estas atividades são induzidas por polissulfetos, como o dibenzil de 

trissulfeto (DTS), que também apresenta importante atividade antitumoral. Os 

polissulfetos podem ser encontrados em diferentes partes da planta, como folhas e 

nas raízes, assim como em estruturas obtidas por meio de métodos 

biotecnológicos, como embriões somáticos. Por isso, torna-se importante o 

estabelecimento de protocolos de conservação para esta espécie. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a criopreservação, através da sobrevivência e da 

capacidade de regeneração de embriões somáticos obtidos de raízes produzidas in 

vitro, utilizando-se as técnicas de vitrificação e desidratação em crioplaca (D 

crioplaca). Como resultados, observou-se que os embriões somáticos submetidos à 

criopreservação apresentaram altas taxas de sobrevivência e mantiveram a 

capacidade regenerativa, avaliada pela multiplicação embriogênica, atingindo com 

60 dias de cultura cerca de 10-13 embriões por embrião inoculado, após a 

vitrificação e 12-19 embriões por embrião inoculado após a aplicação da técnica d-

crioplaca. Com o estabelecimento de protocolos de criopreservação para esta 

espécie, aumentam as possibilidades de conservação de seu germoplasma, 

disponibilizando material para a produção de substâncias químicas de interesse 

para a farmacologia. 

 
E-mail: gagliard@gmail.com 
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ANATOMIA DA MADEIRA DE ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA NA 

REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Área temática Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
CATIA HENRIQUES CALLADO 

Supervisor Participante 
Thaís Jorge Vasconcelos 

Estagiário 
Daiane Barbosa da Silva 

 
Dentre os estudos que compõem a anatomia vegetal, a anatomia do lenho visa a 

investigação das células e tecidos que compõem a madeira e que possuem como 

principais funções: condução, sustentação e armazenamento. Nesta linha de 

investigação é necessário empregar técnicas adequadas para amostragem, 

confecção de lâminas histológicas, análise da estrutura anatômica e registro de 

material botânico em coleção de referência. O objetivo deste trabalho foi processar 

em laboratório amostras das madeiras de Guarea guidonea (L.) Sleumer 

(Meliaceae) e Ceiba especiosa (A. St.-Hil.) Ravenna (Malvaceae), visando identificar 

mudanças estruturais decorrentes do efeito da poluição urbana sobre essas duas 

espécies nativas da Mata Atlântica. As madeiras de 10 indivíduos de cada espécie 

se desenvolvendo em ambiente florestal e urbano na região metropolitana da Rio 

de Janeiro foram previamente amostradas. A partir das amostras de madeira foram 

confeccionados corpos de prova para realização de seções histológicas. Os corpos 

de prova foram orientados nos planos transversal e longitudinal (tangencial e 

radial) e submetidos a processos de amolecimento físico e químico. Os blocos foram 

infiltrados por polietilenoglicol, em estufa a 60˚C. Em seguida, os blocos foram 

seccionados em micrótomo de deslizamento. As seções histológicas foram 

clarificadas por hipoclorito de sódio a 50%, submetidas à dupla coloração por Azul 

de Astra e Safranina hidroalcoólica 1% (6:4), desidratadas em série etílica 

ascendente, transferidas para Xilol P.A. e montadas em Entellan. Adicionalmente, 

alguns fragmentos das madeiras foram submetidos à dissociação celular por Ácido 

Acético e Peróxido de Hidrogênio, seguida de maceração, coração por Safranina 

hidroalcoólica 50% e montagem em glicerina 50%. O processamento laboratorial 

resultou na confecção de 180 lâminas, divididas em preparações permanentes e 

semipermanentes. O controle de qualidade das lâminas histológicas produzidas foi 

realizado sob microscópio óptico. Células e tecidos observados nas madeiras 

investigadas estão sendo mensurados, contabilizados e os valores aplicados na 

construção de tabelas comparativas de dados e serão submetidos a análises 

estatísticas. 

 
E-mail: ccallado@uerj.br 
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ANÁLISE DA MIGRAÇÃO DE CÉLULAS GFP+ NO FÍGADO COM FIBROSE 

HEPÁTICA APÓS O TRANSPLANTE DE CÉLULAS DE MEDULA ÓSSEA 

Área temática Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
LAIS DE CARVALHO 

Supervisor Participante 
Daphne Pinheiro da Silva 

Simone Nunes de Carvalho 

Estagiário 
Luana Leirós Lima França 

Maysa Ferreira Andrade 

 
A fibrose hepática é caracterizada por persistente lesão no parênquima do fígado e 

deposição de matriz extracelular, causando a morte de hepatócitos e outras células, 

concomitantes à perda da função hepática. No estágio avançado da fibrose, a 

cirrose, o único tratamento efetivo disponível é o transplante de fígado, entretanto 

existe grande escassez de órgãos compatíveis para doação. Esses dados 

alarmantes levam à necessidade de terapias alternativas que revertam o avanço da 

fibrose, ou que prolonguem o tempo de espera desses pacientes até que a 

oportunidade de uma doação apareça, e a terapia celular tem surgido nos últimos 

anos como uma abordagem regenerativa nesse sentido. Nossos estudos anteriores 

já demonstraram que o transplante de células de medula óssea (CMO) contribui 

para a regeneração do órgão através de múltiplas vias. Por isso é importante 

analisar a migração destas células para o local da lesão, após o seu transplante. 

Este trabalho teve como objetivo analisar a migração de células de medula óssea 

de camundongos expressando a proteína verde fluorescente (GFP) após o seu 

transplante, no fígado de camundongos sadios e com fibrose induzida por ligadura 

de ducto biliar (LDB). Os animais foram divididos nos seguintes grupos 

experimentais: grupo normal que recebeu CMO, sendo eutanasiado 7 dias depois; e 

grupo com 7 dias de fibrose que recebeu transplante de CMO, sendo eutanasiado 

após 7 dias. A expressão de células GFP+ foi analisada qualitativamente por 

microscopia confocal de varredura a laser. As fotomicrografias obtidas corroboram 

dados quantitativos obtidos anteriormente pelo grupo, demonstrando que o grupo 

fibrose transplantado teve um número maior de células GFP+ comparado ao grupo 

normal transplantado. Portanto, concluímos que ocorre uma maior migração de 

CMO para órgãos com lesões crônicas como o fígado com fibrose, provavelmente 

devido a mecanismos parácrinos envolvendo moléculas quimioatraentes secretadas 

especificamente pelo órgão lesionado.   

 
E-mail: ldc29@globo.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, DE SWAB RETAL 

E ESPÉCIMES CLÍNICOS 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 
Ingrid Ferreira Dias Lima 

 
Os alimentos podem veicular patógenos causando as Doenças Transmitidas por 

Alimentos, que são motivo de preocupação mundial. A Escherichia coli é um 

indicador de poluição fecal recente em alimentos, assim como compõe a microbiota 

normal do trato intestinal de humanos e animais. No ambiente hospitalar, esta 

contaminação é ainda mais preocupante, visto que as dietas são destinadas muitas 

vezes para pacientes imunocomprometidos, crianças e idosos. Assim, foram objeto 

de estudo as dietas destinadas a determinadas enfermarias de um hospital 

universitário, assim como foram realizadas coletas, através de swab retal, de 

pacientes internados nestas enfermarias, com o objetivo de verificar a colonização 

desses pacientes com cepas de E. coli isoladas das dietas; foram também 

estudadas cepas isoladas de espécimes clínicos de pacientes destas enfermarias, 

encaminhadas ao Laboratório de Bacteriologia do hospital. O objetivo deste 

trabalho foi verificar a pureza, a viabilidade e aplicar técnicas de preservação das 

cepas desta coleção. As cepas encontravam-se mantidas em GC glicerol (20%) à -

20°C. A partir deste estoque, as cepas foram semeadas em caldo Brain Hearth 

Infusion e incubadas a 35°C/24h. Após, foram semeadas em meio seletivo 

indicador ágar Eosina de Azul de Metileno e, após 24h/35°C, foram observadas as 

características da morfologia colonial e pureza, assim como as características 

morfo-tintoriais através da coloração de Gram. A seguir, as cepas foram semeadas 

em ágar Nutriente (35°C durante 24h) para a realização da caracterização 

fisiológica, confirmando a identificação. As provas realizadas foram mobilidade, 

produção de H2S e produção de indol (meio SIM), fermentação da glicose e lactose 

e produção de urease. Após confirmação, as cepas foram estocadas em Skim Milk 

glicerol (10%) a -20°C. Até o momento, foram estudadas 184 cepas isoladas das 

dietas, 118 de colonização e 49 de espécimes clínicos, perfazendo um total de 

351cepas. Destas, foram recuperadas e preservadas em Skim Milk glicerol (10%) a 

-20°C, cepas recuperadas de alimentos (21%; 39/184), de colonização (5%; 

6/118) e de espécimes clínicos (27%; 13/49). Nossos resultados indicaram que 

houve uma perda/morte de cepas causadas por, provavelmente, inóculo 

inadequado, ou seja, pequena quantidade de células que podem não ter sobrevivido 

à formação de cristais de gelo durante o congelamento. Entretanto, daremos 

prosseguimento ao projeto, uma vez que foram preparados dois estoques de cada 

estirpe. 

 
E-mail: qmara6@gmail.com 
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ATIVIDADE ANTILEISHMANIA DE PTEROCARPANOQUINONAS E 

ALCALÓIDES SINTÉTICOS 

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 

Supervisor Participante 
Thayssa da Silva 

Estagiário 
Julia Silva dos Santos 

 
As leishmanioses são um grupo de doenças parasitárias que apresentam um amplo 

espectro de manifestações clínicas e são causadas por protozoários intracelulares 

do gênero Leishmania. No Brasil, a Leishmania braziliensis é a espécie de maior 

distribuição territorial e a mais importante causadora da leishmaniose tegumentar. 

Os fármacos disponíveis para tratar a leishmaniose são tóxicos, caros e a 

resistência do parasito é um problema crescente. Diante deste panorama, a busca 

por novos compostos com atividade antileishmania tem se tornado cada vez mais 

necessário. Naftoquinonas, pterocarpanos e alcalóides são classes de substâncias 

de origem vegetal com várias atividades biológicas, inclusive ação sobre 

Leishmania. Essas classes de substâncias podem servir como esqueleto inicial para 

a síntese de novas moléculas com atividade farmacológica mais eficaz e seletiva. As 

pterocarpanoquinonas são moléculas híbridas, sintetizadas a partir de uma 

naftoquinona e um pterocarpano. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade in 

vitro de diferentes alcalóides (LCO-05, LCO-06 e LCO-07) e pterocarpanoquinonas 

(LQB-168, LQB-182, LQB-187 e LQB -236) sintéticas sobre formas promastigotas e 

amastigotas intracelulares de L. braziliensis. As formas evolutivas dos parasitos 

foram incubadas com as moléculas (0-20µM) por 48 horas. Os resultados em 

formas promastigotas mostraram que as moléculas mais ativas em inibir o 

crescimento foram a LQB-182 (84%), LQB-236 (55%), LCO-05 (50%) e LCO 06 

(61%) quando quanto tratadas com 20µM. Os compostos testados foram capazes 

de reduzir o número de amastigotas intracelulares, sendo a LQB-182 e a LCO-06, 

os que apresentaram maior inibição do índice de infecção, apresentando IC50 de 

17,01µM e 17,47µM respectivamente. A toxicidade das moléculas foi avaliada em 

macrófagos pelo ensaio de redução do MTT, e a LQB-182 foi a menos tóxica 

apresentando CC50 de 303,6±1,13 µM. Como conclusão destes ensaios 

preliminares, a LQB-182 foi a molécula que apresentou melhor atividade sobre o 

parasito e a mais seletiva, com índice de seletividade calculado em 17. 

 
E-mail: silvasag@gmail.com 
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BIOMARCADORES DE EXPOSIÇÃO À SÍLICA 

Área temática Ciências Biológicas / Biofísica / Radiologia e Fotobiologia 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
JOSE CARLOS PELIELO DE MATTOS 

Estagiário 
Nathalia de Lima Gonçalves 

 
A sílica, ou dióxido de silício, é formada pelos elementos oxigênio e silício, existindo 

nas formas amorfa e cristalina. A forma mais comum da sílica cristalina é o quartzo, 

um típico componente de rochas, que está presente no arenito, granito e calcário, 

por exemplo, e é o segundo mineral mais abundante no planeta. A inalação de 

cristais de sílica pode resultar em uma grave doença pulmonar conhecida como 

silicose, com alta prevalência em todo o mundo devido à exposição ocupacional em 

atividades como mineração, jateamento de areia e construção civil. A doença é 

progressiva e irreversível, iniciada por um processo inflamatório com produção de 

Espécies Reativas de Oxigênio (ERO), resultando em fibrose pulmonar e até mesmo 

no desenvolvimento do câncer. Assim, este estudo buscou estabelecer 

biomarcadores, como avaliação da citotoxicidade e dos níveis de estresse oxidativo, 

possivelmente correlacionados com o início da exposição à sílica e desenvolvimento 

da silicose. Os ensaios foram realizados in vitro utilizando culturas de células 

provenientes de carcinoma alveolar de epitélio basal pulmonar humano (linhagem 

A549). As células foram incubadas com uma solução de sílica na concentração de 

300 ug/mL, durante 30 minutos, 1 hora e 2 horas e outra amostra de células 

permaneceu apenas em meio nutriente, como controle do experimento. Os 

resultados mostraram um aumento da citotoxicidade e do estresse oxidativo, em 

função do tempo de incubação das células com sílica. Os dados obtidos indicam que 

a exposição à sílica é capaz de promover efeitos citotóxicos que parecem ser 

mediados pela ação de espécies reativas de oxigênio. 

 
E-mail: jcmattos@uerj.br 
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CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS REFERENTES ÀS 

LINHAGENS ERITROIDES, GRANULOCÍTICA E TROMBOCITÁRIA 

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 
Daiane Andrion Venturin 

 
Introdução: A hematopoese na idade adulta é realizada pela medula óssea (MO). As 

células tronco pluripotentes dão origem às células progenitoras das linhagens 

hematopoéticas que se diferenciam nas células sanguíneas. O atual conhecimento 

das características proliferativas dessas células, do estroma da MO e dos fatores 

estimuladores das colônias celulares vem permitindo o melhor entendimento dos 

processos fisiológicos da hematopoese. A identificação morfológica dessas células 

tem grande importância na investigação dos vários estados patológicos e é utilizada 

rotineiramente na prática clínica. Nos últimos anos têm surgido novos aparelhos e 

metodologias automatizadas associadas a programas de informática que têm 

otimizado a realização dos exames diminuindo a subjetividade das análises. Uma 

dessas técnicas é a imunofenotipagem (IMF) por citometria de fluxo, que utiliza 

anticorpos monoclonais específicos. O conhecimento desses conceitos é 

fundamental para o diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas. 

Objetivos: Revisar os conceitos da hematopoese e caracterizar a morfologia de 

cada etapa maturativa associada a sua função. Obter imagens dessas células e 

atualizar o trabalho gráfico. Metodologia: Realizados grupos de estudo e seminários 

sobre fisiopatologia do sistema hematopoético, utilizando literatura específica. O 

estudo de citologia foi realizado com aulas de microscopia utilizando 

fotomicroscópio óptico NIKON H550S e as lâminas de sangue periférico (SP) e da 

MO do arquivo do Serviço de Hematologia do HUPE, cujas fotos foram organizadas 

em pranchas ilustrativas. Resultados: Em 2016, foram revisados teoricamente os 

conceitos gerais relacionados à hematopoese e à fisiologia normal das linhagens. O 

estudo citomorfológico foi direcionado para as células maduras encontradas no SP e 

iniciado o estudo dos precursores mieloides com exceção da linhagem linfoide. 

Discussão: A continuação do trabalho exigiu a realização de uma etapa preliminar 

de capacitação e nivelamento dos conceitos necessários diante da presença de um 

novo aluno bolsista. Assim ao invés de continuarmos com o estudo das doenças 

hematológicas e sua correlação com o método de IMF optamos por ampliar e 

complementar as informações teóricas básicas e de fisiologia contidas no trabalho 

gráfico desenvolvido pela bolsista anterior. Numa etapa seguinte pretendemos 

aprofundar esses conceitos no estudo das doenças hematológicas e suas 

correlações com a técnica da IMF. 
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CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA APA DE GRUMARI: 5- 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O LÚDICO EM ESPAÇOS EDUCACIONAIS 
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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, socioculturais e educacionais. Nesta etapa, 

utilizando os recursos da informática, foram preparadas até o momento quatro 

atividades lúdicas que serão apresentadas em espaços formais de ensino, após a 

confecção da arte final. São jogos não competitivos, que auxiliam na identificação 

da flora, fauna e suas adaptações ao ambiente: 1- “Jogo do Trunfo” com espécimes 

da fauna; 2- “Jogo da Memória” com espécimes da flora; 3- “Quebra Cabeça” com 

fotografias da região; 4-“Dominó Lixo Certo” enfatizando o destino correto dos 

resíduos. Procedimentos educacionais a serem adotados quanto ao descarte de 

resíduos sólidos serão discutidos durante a utilização dos jogos, com o objetivo de 

conduzir os participantes à formação de um raciocínio crítico sobre as 

consequências dos impactos ambientais gerados na região, levando a uma reflexão 

de medidas comportamentais a serem adotadas considerando as diferentes formas 

de vida do planeta, a melhoria do ambiente e a qualidade de vida das comunidades. 

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. 
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CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE DADOS DE DNA E PADRONIZAÇÃO DE 

METODOLOGIA DE ANÁLISE MOLECULAR PARA ESTUDOS DE PEIXES 

POECILIIDEOS DA MATA ATLÂNTICA 
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A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) conta com coleções 

estabelecidas a partir de projetos de pesquisadores especializados em diferentes 

grupos taxonômicos. Estudos relacionados ao campo da Ictiologia, área em que a 

UERJ apresenta coleções importantes, vem demonstrando o aumento significativo 

na descoberta do número de espécies de peixes da água doce na região 

neotropical. O Poeciliideos são peixes com ocorrência ampla nos riachos de Mata 

Atlântica do estado do Rio de Janeiro e ainda carecem de estudos mais 

aprofundados em relação à distribuição das suas espécies. O objetivo do trabalho 

foi realizar a análise de amostras dessa família, extraídas de espécimes da Ilha 

Grande e de espécimes do continente para o estudo e comparação entre 

populações. No campo foram coletadas amostras de tecido de 24 indivíduos das 

espécies Phalloceros anisophallos e Poecilia vivipara, armazenadas em álcool 70%. 

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 (COI e 

16S rRNA). 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, Geneious e submetidos 

a estudo de distanciamento pelo MEGA. A partir dos resultados do sequenciamento 

foi observado que todas foram sequenciadas com êxito para ambos os marcadores. 

Foram obtidas através dos bancos de dados GenBank e BOLD amostras de outras 

espécies de Poeciliideos para comparação das distância genéticas. As sequências 

obtidas agora integram o banco de dados de peixes da Mata Atlântica e estão 

disponíveis para consulta e análises no campo da biodiversidade. O trabalho foi 

importante para além da criação de um banco de dados, o estudo mais detalhado 

com relação à genética de populações dessas espécies. 
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A aplicação de estratégias biotecnológicas aos estudos de plantas medicinais tem 

sido cada vez mais frequente. Com destaque para as técnicas de cultura de tecidos 

vegetais, amplamente empregadas visando otimizar ou produzir substâncias 

bioativas sob condições in vitro. Entretanto, a manutenção dessas culturas pode 

acarretar em contaminações e mesmo na perda da estabilidade genética de 

germoplasmas vegetais de interesse. A técnica de criopreservação, que consiste na 

manutenção do material biológico em baixas temperaturas pela imersão em 

nitrogênio líquido (-196ºC) ou em sua fase de vapor (-150ºC), trata de um eficiente 

sistema de conservação em longo prazo, 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. Nos projetos de criopreservação 

desenvolvidos no laboratório a bolsista tem recebido treinamento em atividades 

como a manutenção de materiais in vitro a serem usados nos ensaios 

experimentais, preparo e inoculação de microestacas e ápices caulinares a partir de 

plantas in vitro e a subcultura de calos. Além disso, tem participado ativamente nas 

atividades relacionadas ao estabelecimento de protocolos de criopreservação 

empregando as técnicas mais contemporâneas, como a vitrificação, o 

encapsulamento-vitrificação e a criopreservação com o uso de crioplacas. 
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CURADORIA DA COLEÇÃO DE ARTHROPODA DO DEPARTAMENTO DE 

ZOOLOGIA, IBRAG, UERJ 
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Os artrópodes constituem o filo mais diverso de seres vivos do planeta, contando 

com mais de 1.240.000 espécies número que cresce exponencialmente. Os 

artrópodes são bem conhecidos pelo público leigo, dada a sua abundância, 

diversidade, e importâncias econômica, médico-sanitária, e na alimentação e 

cultura humanas. A representação de artrópodes em coleções é uma importante 

ferramenta de amostragem dessa variação e diversidade, subsidiando estudos e 

construção de bancos de dados de biodiversidade. A Coleção de Arthropoda do 

DZ/IBRAG, que iniciou como uma coleção entomológica, está se expandindo para 

representar outros grupos de artrópodes, em especial aracnídeos. Recentemente 

também iniciamos linha de pesquisa com onicóforos e tardígrados, que são os filos 

evolutivamente mais próximos de Arthropoda dentre os Ecdysozoa recentes (os 

três filos formam o grupo Panarthropoda). A coleção está sendo ampliada para 

incluir a representação desses organismos, que são chave para o entendimento da 

evolução de artrópodes. Os objetivos deste trabalho são de, além de expandir a 

representação taxonômica da coleção, organizar, informatizar e realizar uma 

curadoria contínua da mesma; ampliar a representação de material de via úmida 

para estudos morfológicos e genéticos (banco de tecidos), além de organizar 

culturas vivas de tardígrados. As atividades desenvolvidas são: triagem e 

identificação de material de doações e coletas de Panarthropoda de ambiente 

terrestre (ênfase para aracnídeos); acondicionamento correto do material em 

líquido conservante e em frascos adequados; manutenção de culturas adequadas 

de tardígrados limno-terrestres; etiquetagem do material com dados de 

procedência e identificação acurados; destinação correta do material com dados 

inadequados ou insuficientes para as coleções didáticas que apoiam as disciplinas 

do departamento; tombamento do material com dados corretos na coleção 

científica; e organização de banco de dados com o material tombado da coleção 

científica, transcrevendo para este todas as informações disponíveis dos 

exemplares. Atualmente o acervo possui cerca de 1.400 lotes tombados e 

digitalizados, reunindo aproximadamente 3.400 exemplares, de insetos e 

aracnídeos da Mata Atlântica. Os exemplares estão conservados em via seca 

(alfinetados, caso de insetos adultos) e via úmida (etanol a 70%). Também estão 

sendo estabelecidas culturas de tardígrados provenientes de duas localidades do RJ 

(ETE Alegria e Floresta da Tijuca). 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE POPULAÇÕES DO CAMARÃO 
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O gênero Litopenaeus Pérez Farfante, 1969, compreende cinco espécies: (L. 

occidentalis (Streets, 1871), L. schmitti (Burkenroad, 1936), L. setiferus (Linnaeus, 

1767), L. stylirostris (Stimpson, 1871) e L. vannamei (Boone, 1931). No Brasil, é 

representado por apenas uma espécie nativa, L. schmitti, estendendo-se por toda a 

costa da América do Sul, desde o Caribe até Laguna (SC- Brasil). A espécie L. 

schmitti, vulgarmente conhecida como camarão branco é de grande importância 

comercial na costa brasileira, com cerca de 4000 toneladas pescadas em 2014. 

Devido ao aumento na produtividade das fazendas de cultivo que utilizam a espécie 

exótica L. vannamei, é esperado um aumento nos escapes para o meio natural, 

como já vem sendo observado em diversos pontos da costa brasileira. Esses 

escapes representam uma ameaça adicional à espécie nativa que já apresenta um 

declínio na produção anual em decorrência da sobrepesca. Em função disso, esse 

trabalho objetiva a caracterização preliminar das populações da espécie nativa para 

monitoramento a médio e longo prazo, visando a conservação de tão importante 

recurso pesqueiro. Para tanto, foi utilizada a metodologia da morfometria 

geométrica e analisados os espécimes coletados como fauna acompanhante na 

primeira etapa do projeto, quando se buscou coletar L. vannamei oriundos de 

escapes, em mar aberto. Até o momento, foram fotografados cerca de 50 

exemplares coletados em duas localidades diferentes (Ilha Grande, RJ e Recife, PE) 

e essas fotografias foram organizadas em um arquivo no formato .tps, adequado 

para os uso nos programas de análise (pacote TPS). As próximas etapas a serem 

realizadas são: escolha dos marcos anatômicos, análises morfométricas e 

estatísticas e, por fim, as análises de estrutura populacional. 
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COLEÇÃO DE PORIFERA DA UERJ: UM ACERVO SOBRE A BIODIVERSIDADE 

DE ESPONJAS MARINHAS INSULARES DO RIO DE JANEIRO. 
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As esponjas constituem o Filo Porifera, são animais aquáticos, sésseis e filtradores 

encontrados desde em lagos temporários do Cerrado ou congelados da Sibéria até 

as profundezas oceânicas. As esponjas são abundantes em mares de todo o mundo 

e fonte de uma grande variedade de substâncias químicas, muitas das quais com 

potencial aplicação no tratamento de graves doenças humanas, como a AIDS e 

diversas formas de câncer. O Brasil apresenta alta riqueza e endemismo de 

espécies de esponjas marinhas. No entanto, pouco se sabe sobre os reais padrões 

de diversidade de Porifera ao longo da vasta costa brasileira, inclusive no Rio de 

Janeiro. Neste contexto, as coleções científicas têm um papel fundamental, pois 

através de seu estudo, podem ser recuperadas informações sobre a composição 

taxonômica, distribuição e ecologia das espécies estudadas. O objetivo do presente 

estudo foi realizar um levantamento das espécies de esponjas marinhas coletadas 

nas ilhas do litoral central e sul do estado do Rio de Janeiro representadas na 

Coleção de Porifera da UERJ, bem como descrever as atividades de curadoria desta 

coleção. Os espécimes foram coletados no Arquipélago Maricás entre outras ilhas 

situadas no litoral central fluminense e em 12 localidades na Baía da Ilha Grande, 

litoral sul do estado, entre 2012 a 2015. Os espécimes foram coletados por meio de 

mergulho autônomo até 12 metros de profundidade, depositados em potes 

plásticos, fixados em etanol 92,8 graus gl e etiquetados. Os espécimes foram 

fotografados in situ antes da coleta. O material coletado foi depositado na Coleção 

de Porifera da UERJ (UERJPOR), Depto. Zoologia/IBRAG. Amostras de cada 

espécime foram selecionadas para estudo molecular, realizado em colaboração com 

os Deptos. Bioquímica e Genética da UERJ. A identificação dos espécimes foi 

realizada com base no preparo e exame de lâminas para microscopia do esqueleto 

e de elementos esqueléticos minerais dissociados e consulta bibliográfica. A coleção 

UERJPOR abriga hoje 402 espécimes pertencentes a 60 espécies, duas classes e 17 

ordens do filo Porifera provenientes majoritariamente da Ilha Grande. Além dos 

espécimes, 2500 lâminas de esqueleto e espículas dissociadas integram a coleção. 

Foi preparado um banco de imagens com fotos submarinas das espécies estudadas. 

Conclui-se neste estudo que a Coleção de Porifera da UERJ representa uma coleção 

de referência sobre a biodiversidade de esponjas marinhas das ilhas do litoral 

central e sul fluminense. 
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COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO MITOCONDRIAL DO CORAÇÃO E DE CÉLULAS DA 
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A obesidade, como potencial mediador de morbimortalidade, desperta crescente 

interesse sobre o papel do acúmulo de gordura na ocorrência de modificações no 

metabolismo energético, visando futuros tratamentos de impacto favorável na 

saúde pública. Estudos relacionados à obesidade tem convergido para um ponto em 

comum: a disfunção mitocondrial (1,2). Além do papel clássico das mitocôndrias na 

geração de energia, elas estão envolvidas em diversos processos, como 

diferenciação celular e apoptose, não sendo surpresa que um desarranjo na sua 

estrutura e função participe do processo fisiopatológico de diferentes doenças. A 

Respirometria de alta-resolução é uma técnica de extrema sensibilidade para 

análise do metabolismo celular em situações fisiológicas, nutricionais e patológicas 

(3). Assim, o objetivo desse trabalho foi comparar, por respirometria de alta-

resolução, o impacto da obesidade sobre a função mitocondrial do coração e 

medula óssea, uma vez que a obesidade está associada a efeitos deletérios em 

diferentes órgãos. Camundongos Swiss machos (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. Após eutanásia, as fibras cardíacas permeabilizadas e as células de 

medula óssea (CMO) foram processadas e analisadas quanto ao consumo de 

oxigênio no oxígrafo Oroboros-2k. 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). A 

partir dos fluxos respiratórios obtidos, a razão de controle respiratório (RCR), 

indicativa de acoplamento da fosforilação oxidativa com a produção de ATP, foi 

calculada pela (estado 3 / Estado 4). Os resultados demonstraram que, tanto as 

fibras cardíacas quanto as CMO do GO apresentaram diminuição significativa na 

taxa respiratória no Estado 3 (P<0,001; P<0,01), indicando redução da atividade 

mitocondrial. Além disso, ambos os tecidos do GO apresentaram redução da RCR 

(P<0,01; P<0,05), indicando menor eficácia da fosforilação oxidativa e consequente 

redução na capacidade de produção de ATP. Portanto, podemos sugerir que a 

obesidade está relacionada com a disfunção mitocondrial em diferentes órgãos. [1] 

Neves et al. J Nutr Biochem. 2014;25:50-7. [2] Oliveira et al. Cell Tissue Res. 

2014;357:185. [3] Cortez et al. ScientificWorldJournal. 2012;629326:1-7. 
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CRESCIMENTO E FORMAÇÃO DE CISTOS DE TETRASELMIS SP. SOB 
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Florações Algais Nocivas (FANs) se caracterizam pelo crescimento desordenado de 

microalgas que causam coloração às águas, com consequências ecológicas e 

paisagísticas. Florações de Tetraselmis sp. (CHLORODENDROPHYCEAE), têm sido 

recorrentes no litoral do Rio de Janeiro, com expansão da área de registro ao longo 

da costa, principalmente nos períodos de verão. As formas de dormência e/ou 

resistência podem representar um potencial banco bentônico de Tetraselmis sp. nos 

ambientes naturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da 

luminosidade sobre a taxa de crescimento e potencial instalação de formas de 

dormência e/ou resistência de uma cepa de Tetraselmis sp. Foram realizados 

cultivos estanques em meio F/2 Guilard, sob diferentes luminosidades (70, 100 e 

130µmol/m2/s), em salinidade 20S, durante quinze dias, com fotoperíodo 12/12hs. 

O crescimento foi acompanhado através de determinações diárias da clorofila a 

(PHYTO-PAM) e densidade celular (hemocitômetro) e do pH. Tetraselmis sp. 

apresentou a maior taxa de crescimento em 70 µmol/m2/s, entretanto, a maior 

densidade foi observada na condição 100 µmol/m2/s. Os valores de quota celular 

de clorofila a foram maiores em 70 µmol/m2/s e semelhantes entre si para as 

demais condições, demonstrando uma provável compensação à menor intensidade 

luminosa. Num segundo experimento, com as mesmas condições, foi avaliada a 

instalação de formas de dormência e/ou resistência, por meio de imersão de 

lâminas de vidro (2cm2) como substrato para fixação. A avaliação quantitativa das 

algas aderidas às lâminas revelou semelhança entre as três condições. Foi possível 

associar a instalação de formas bentônicas à densidade da coluna d’água, na ordem 

de até 3 células aderidas para cada célula mantida em suspensão, revelando uma 

potencial formação de bancos desta cepa no ambiente. Tais bancos representam 

uma reserva de células para posterior recrutamento para a coluna d’água, sob 

condições favoráveis, e seu estudo deve ser incorporado nas investigações sobre os 

eventos de florações desse gênero. 
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O maracujá pertence ao gênero Passiflora e ocorre em regiões de clima tropical e 

subtropical. Passiflora suberosa L., conhecida popularmente como maracujá mirim, 

é uma espécie silvestre com potencial ornamental e agronômico, utilizada como 

porta-enxerto na cultura do maracujá devido à resistência a vírus e fungos. 

Contudo, essa espécie ocorre em áreas altamente impactadas por pressão 

antrópica. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estabelecer um protocolo de 

criopreservação para ápices caulinares de P. suberosa utilizando a técnica de 

vitrificação em crioplacas (V-crioplaca). Para isso, segmentos nodais foram 

excisados de plantas in vitro e inoculados em meio MSM 1∕2 para a produção de 

microestacas. Após 40 dias de cultura, ápices caulinares foram excisados das 

microestacas e pré-cultivados em meio MSM 1∕2 contendo sacarose a 0,3M, por 

24h. Em seguida, os ápices foram aderidos às crioplacas utilizando solução de 

alginato de cálcio e transferidos para solução de “loading” por 20 minutos. As 

crioplacas foram então expostas à solução de vitrificação PVS3 por diferentes 

períodos, antes da imersão em NL. O reaquecimento ocorreu em solução de 

“unloading” a 25 °C por 20 minutos e, após este período, os explantes foram 

inoculados em meio MSM suplementado com BAP a 0,44μM e mantidos no escuro. 

A sobrevivência e recuperação do material foram avaliadas após 30 e 90 dias do 

reaquecimento. A maior taxa de recuperação (60%) foi observada em ápices 

caulinares expostos a PVS3 por 90 minutos. A avaliação de danos nas membranas 

celulares após diferentes etapas do protocolo de criopreservação foi também 

investigada pela quantificação do malondialdeído (MDA), um subproduto da 

peroxidação de fosfolipídios. O conteúdo de MDA foi maior após a desidratação 

osmótica do material, quando comparado com o observado nas amostras controle e 

no material criopreservado e mantido no escuro por 24h após o reaquecimento. 

Esses resultados demonstraram que a técnica de V-Crioplaca foi eficiente para a 

criopreservação de ápices caulinares de P. suberosa, tendo sido influenciada pelo 

tempo de exposição a PVS3. A investigação das injúrias nas membranas celulares 

permitiu a identificação preliminar de uma etapa crítica do protocolo. 
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O projeto “Curadoria da Coleção Malacológica Didática e Científica” proporciona o 

aprendizado de técnicas fundamentais para a execução de atividades laboratoriais 

como a curadoria de coleções. Coleções Científicas são de grande importância, pois 

abrangem informações sobre biodiversidade, colaborando na descrição ou revisão 

das classificações taxonômicas, além de permitir o uso de dados em levantamentos 

faunísticos e análises biogeográficas. O conjunto de ações para a preservação de 

espécimes e suas informações associadas definem o processo de curadoria. É de 

suma importância atentar para detalhes como o fixador utilizado para a 

preservação do material em condições adequadas para estudos posteriores 

(dissecções, extração de rádula, estudos moleculares, entre outros). A fixação é 

feita em álcool 70%, em álcool 96% (estudos moleculares) ou líquido de Railliet-

Henry (dissecções). Ao dar início, em abril de 2016, às atividades do estágio, fui 

inserida em um projeto de longo prazo que ocorreu durante oito anos no Rio do 

Abraão (Ilha Grande, Angra dos Reis), onde foram efetuadas coletas em intervalos 

de dois meses ao longo de sete anos, totalizando 42 expedições. Os moluscos, 

exceto os Thiaridae, foram separados por espécie, por expedições e por pontos de 

coleta ao longo do rio, inserindo os dados em uma planilha de controle de entrada 

de material na Coleção. Os lotes foram separados em material seco (conchas) e 

úmido (partes moles) e acondicionados em frascos etiquetados. Foram organizados 

937 lotes, nos quais foi possível identificar a presença de seis famílias e sete 

espécies de Gastropoda: Biomphalaria sp. (Planorbidae-227 lotes, 1449 

espécimes), Physa acuta (Physidae- 246 lotes, 6509 espécimes), Heleobia australis 

(Hydrobiidae- 84 lotes, 539 espécimes), Gundlachia ticaga e Ferrissia fragilis 

(Ancylidae- 180 lotes, 1345 espécimes), Omalonyx sp. (Succineidae-3 lotes, 11 

espécimes) e Assimineidae (Assiminea sp-29 lotes, 168 espécimes) e uma espécie 

de Bivalvia: Pisidium punctiferum (Pisidiidae- 168 lotes, 2024 espécimes) 

totalizando oito espécies, sendo cinco nativas e três introduzidas no Abraão. Destas 

famílias, a que apresentou maior número de espécimes foi Physidae, 

correspondendo a 54,4% do material. Ao analisar os dados temporais do material 

organizado, pôde-se notar o possível momento de introdução das espécies exóticas 

e como a população de determinada espécie influencia diretamente no tamanho e 

quantidade de indivíduos da população de outra. 
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Dentro do Projeto de “Inovação e Valorização do Laminário Botânico da UERJ”, 

surgiu a ideia de participação na implantação de um canteiro agroecológico, por um 

grupo de alunos pertencentes a cursos diversos de graduação da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. O Projeto passaria a contar, assim, com uma nova fonte 

de matéria prima, isto é, de onde poderemos retirar amostras de órgãos vegetais 

para a confecção de lâminas histológicas, destinadas ao Laminário Botânico da 

UERJ. Foi selecionada uma área do Campus Maracanã, situado próximo ao portão 1, 

por receber adequada iluminação natural e por estar situada próximo a um ponto 

de água. Após a obtenção do aval do responsável pelos jardins da UERJ, o terreno 

foi preparado, através de mutirões de trabalho, realizado pelos alunos, para poder 

receber, enfim, as mudas de plantas. O terreno estava extremamente compactado 

e seco, o que requereu um esforço redobrado para que se tornasse apto a receber 

as plantas. As mudas foram obtidas por meio de doações e algumas eram 

cultivadas, em casa, por alguns dos alunos. Entre as espécies plantadas, algumas 

são conhecidas por apresentarem propriedades medicinais. De uma delas, a “ora 

pro nobis”, foram retiradas amostras foliares, as quais foram fixadas em FAA 

(formol, álcool e ácido acético), para serem processadas segundo os protocolos 

laboratoriais para a confecção de lâminas semipermanentes e permanentes. Dessa 

forma, o acervo do Laminário será ampliado, renovando-se algumas de suas 

lâminas e introduzindo novos materiais, os quais servirão de apoio para as aulas 

práticas de Anatomia Vegetal e para pesquisas que envolvam a análise de tecidos 

vegetais. 
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A deficiência intelectual (DI), popularmente conhecida como retardo mental, é uma 

condição debilitante caracterizada por limitações no funcionamento intelectual que 

possui elevado custo social e econômico, sendo considerada a razão mais frequente 

de procura aos Serviços de Genética. As causas genéticas de DI incluem a presença 

de alterações cromossômicas, gênicas e epigenéticas. Este projeto multidisciplinar 

tem como objetivo principal capacitar alunos da área Biomédica (principalmente do 

curso de Graduação em Ciências Biológicas) em uma gama de metodologias 

voltadas para o diagnóstico molecular da DI de origem idiopática em indivíduos 

residentes no Estado do Rio de Janeiro. Os portadores de DI são previamente 

avaliados por um geneticista clínico, pediatra ou neuropediatra de diferentes 

instituições no Estado do Rio de Janeiro, sendo excluída a possibilidade de um 

diagnóstico clínico conhecido. Em seguida, estes indivíduos são encaminhados ao 

nosso laboratório, uma amostra de sangue periférico é coletada, amostras de DNA 

são extraídas e uma série de metodologias moleculares de escolha são aplicadas, 

de acordo com cada caso, dentre elas: reação em cadeia da polimerase (PCR), 

digestão enzimática, sequenciamento de Sanger, Multiplex Ligation-dependent 

Probe Amplification (MLPA), PCR em Tempo Real, eletroforese em gel de 

agarose/poliacrilamida, eletroforese capilar para análise de fragmentos, etc. Neste 

último ano, a bolsista esteve envolvida mais especificamente com a análise de 

padrões de inativação do cromossomo X em mulheres como ponto de partida para 

a identificação de fatores genéticos relacionados à DI ligada ao cromossomo X. 

Todas as análises moleculares, de Bioinformática e interpretação posterior dos 

dados obtidos foram realizadas nas dependências do Serviço de Genética Humana 

da UERJ e seguiram rigorosamente as normas de Bioética vigentes. Como 

resultado, a aluna tem apresentado um embasamento técnico-científico crescente 

que a permite realizar as metodologias mais comumente utilizadas em um 

laboratório de Genética Molecular para o diagnóstico de várias condições, incluindo 

a DI, estando capacitada para atuar no mercado de trabalho ou seguir na área 

acadêmica. 
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DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS NA LINHAGEM 

ADIPOGÊNICA 

Área temática Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ALESSANDRA ALVES THOLE 

Supervisor Participante 
Ana Carolina Stumbo Machado 

Caroline Gomes da Silva 

Estagiário 
Erica Loeffler Vidal Villar Gomez 

 
Introdução: Nas últimas décadas, as células-tronco vêm sendo alvo de pesquisas 

por sua capacidade de regenerar e reparar o tecido injuriado de algumas doenças. 

Desta forma, estudos pré-clínicos já demonstraram que terapias celulares 

apresentam ótimos resultados em patologias como doenças crônicas renais, 

cardiovasculares e diabetes. As principais características das células-tronco são de 

auto renovação e diferenciação em várias linhagens celulares. As células-tronco 

mesenquimais (CTM) evidenciam o seu grande potencial para uso clínico, por fácil 

isolamento, podem ser expandidas in vitro, capacidade de diferenciação e são 

imunorregulatórias. Uma das características das CTM é a capacidade de 

diferenciação em linhagens osteogênicas, condrogênicas e adipogênicas. Nosso 

objetivo é isolar e caracterizar as CTM diferenciadas na linhagem adipogênica. 

Metodologia: As CTM foram obtidas da medula óssea (MO) de ratos Wistar, após a 

dissecção das epífises dos fêmures e tíbias. As MO foram lavadas com PBS para 

soltar do estroma e centrifugadas. Em seguida, as células foram resuspendidas em 

DEMEM, colocadas delicadamente sobre o ficoll e centrifugadas para obtenção de 

células mononucleares da MO. As células obtidas foram lavadas em PBS e 

resuspensas em meio, SFB 20% e antibióticos, e mantidas em garrafas de cultura. 

Após 48h, é removido o meio juntamente com as células não aderentes, pois as 

CTM se aderem ao plástico da garrafa de cultura. Ao atingirem 80% de confluência 

as CTM são tripsinizadas e replaqueadas (passagem). Na terceira passagem, as 

células foram induzidas para a diferenciação na linhagem adipogênica. As células 

foram submetidas durante 21 dias em meio de indução e manutenção contendo 

DEMEM, SFB 20%, insulina, dexametasona, antibióticos, indometacina e 

rosiglitazona. Para caracterização, as células foram fixadas com paraformaldeido, 

lavadas e coradas com hematoxilina e Oil Red. Resultados: Na terceira passagem 

as CTM se caracterizam por apresentar aspecto fibroblastóide in vitro. Após a 

diferenciação observamos presença de gotículas lipídicas coradas por Oil Red, 

característica de células do tecido adiposo. Conclusão: Podemos caracterizar o 

potencial de diferenciação das CTM em linhagem adipogênica após a terceira 

passagem na cultura. O aprendizado sobre a diferenciação das CTM em células 

adiposas é relevante para futuras terapias de reposição do tecido adiposo. 
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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 11 spp.), Vulnerável (12 spp.), Quase ameaçada (6 

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. Dentre as Unidades de Conservação 

do Rio de Janeiro, o PEIG se destaca por apresentar um elevado número de 

espécies com algum grau de ameaça, o que evidencia a importância desse 

importante remanescente insular de Mata Atlântica e que medidas 

conservacionistas devem ser adotadas visando à proteção das suas populações. 
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A coleção de mamíferos do Laboratório de Mastozoologia (LabMast), do 

Departamento de Zoologia (IBRAG, UERJ) é composta por amostras de tecidos, 

cariótipos, peles taxidermizadas, crânios e esqueletos parciais de mamíferos, além 

da coleção didática. As atividades do bolsista Cetreina vinculado a este projeto 

visam, num 1o momento, o aprendizado de métodos técnico-científicos em 

curadoria além da manutenção da colônia de besouros dermestídeos. As atividades 

foram: 1) levantamento de peles e esqueletos - analisadas condições de 

armazenamento; 2) reunião das partes dos espécimes em caixas únicas; 3) 

organização dos espécimes por localidades de coleta ou táxon; 4) organização, por 

táxon, e catalogação da coleção de mamíferos em álcool; 5) organização dos 

Protocolos de Registro aonde são anotadas informações sobre localidade de coleta 

com suas coordenadas e altitude, sexo, método de captura, material coletado e tipo 

de preparação. Estas informações então são disponibilizadas de três formas: i) 

protocolo de registro; ii) etiquetas da pele e arte óssea; e iii) planilha digital. As 

três fontes de informação de cada indivíduo foram comparadas, completadas e 

atualizadas, para que estivessem com as mesmas informações, havendo especial 

atenção quanto ao nome correto e atual das espécies. Para isso a aluna leu 

trabalhos recentes sobre as espécies da coleção para que pudesse inserir 

informações corretas quanto ao nome de cada um dos táxons; 6) levantamento do 

material por nós denominado de material genético – amostras de tecidos animais 

(fígado em sua grande maioria) e de células em suspensão (preparações 

cromossômicas para cariótipo). O tecido é conservado em álcool absoluto e as 

células em suspensão em Carnoy, ambos mantidos em freezers. Foi iniciado o 

levantamento dessa coleção a frio. Fará parte das atividades para o segundo ano da 

bolsista. Um dos objetivos do trabalho também foi aprender a preparação do 

material biológico desde a captura do indivíduo em campo. A bolsista participou de 

algumas campanhas de campo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, assim 

como de taxidermias e preparações de cariótipos. O trabalho de organização e de 

manutenção de uma coleção científica é contínuo, sendo a organização essencial 

para a sua manutenção – o que inclui também a disponibilização de material 

biológico para pesquisadores e/ou laboratórios parceiros para o desenvolvimento de 

pesquisas em colaboração – permuta de material. 
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Existe uma grande variedade de espécies de plantas conhecidas genericamente por 

Aloe, porém, Aloe vera (L.) Burm. f. - pertencente à família Aloaceae - é a mais 

utilizada na medicina popular e também pela indústria de cosméticos. É uma 

espécie suculenta e xerofítica, cujas folhas armazenam uma substância gelatinosa, 

a qual são atribuídas propriedades medicinais. No entanto, estudos recentes têm 

demonstrado que alguns componentes desse gel podem apresentar propriedades 

fotoquímicas que, na presença de radiação ultravioleta A, seriam responsáveis por 

efeitos adversos. Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a toxicidade 

induzida por um extrato glicólico comercial de Aloe vera, em associação com a 

radiação UVA, na linhagem de células eucarióticas A549 (células epiteliais basais 

alveolares de adenocarcinoma humano). Essa avaliação foi realizada através do 

ensaio de proliferação celular WST-1 e pelo teste de exclusão do azul de tripan. 

Inicialmente, as células foram expostas ao extrato glicólico nas proporções de 1,56; 

3,13; 12,5; 25 e 50%, durante 2, 6, 12, 24 e 48 horas. Os resultados mostraram 

que as três concentrações mais baixas não foram citotóxicas, enquanto as 

concentrações de 12,5, 25 e 50% induziram uma redução significativa (p<0,05) na 

sobrevivência celular. A exposição ao UVA (10W/s) durante 30, 60, 90 e 120 

minutos não induziu aumento da letalidade nas concentrações de 1,56 e 3,13%. 

Porém, o extrato de Aloe vera em associação à radiação UVA, nas concentrações 

50, 12,5 e 6,25%, promoveu aumento significativo (p<0,05) na morte celular, 

quando comparado as amostras não irradiadas. Os resultados obtidos nesse estudo 

indicam que o extrato glicólico de Aloe vera pode ser prejudicial para as células, 

principalmente quando associado ao UVA, sugerindo a necessidade de um maior 

cuidado quanto ao uso de produtos dermatológicos contendo Aloe vera em sua 

composição, especialmente quando da exposição à luz solar. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE ESPONJAS MARINHAS DA CLASSE 

DEMOSPONGIAE DO NORDESTE DO BRASIL E DA MARTINICA-CARIBE 

ATRAVÉS DA PREPARAÇÃO DE LÂMINAS HISTOLÓGICAS 

Área temática Ciências Biológicas / Zoologia / Taxonomia dos Grupos Recentes 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
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O filo Porifera é composto por esponjas das mais variadas cores e formas, 

apresentam uma ampla distribuição no ambiente marinho e apesar de serem 

sésseis possuem organização complexa e são multicelulares. Além disso, as 

esponjas são de grande importância para a indústria farmacêutica, pois produzem 

compostos químicos que podem ser utilizados para o desenvolvimento de 

medicamentos. O filo é divido em quatro classes, dentre as quais a classe 

Demospongiae é a que compreende a maior parte das espécies, sendo o foco desse 

trabalho nas esponjas com ampla distribuição no Nordeste do Brasil e na Martinica-

Caribe. O estudo comparativo das espécies dessa classe localizadas nessas duas 

regiões é essencial para comprovar se são as mesmas espécies em ambos os 

locais, visto que essas duas regiões localizam-se em áreas geográficas separadas 

por diversas barreiras, inclusive pelo Rio Amazonas. A técnica utilizada para o 

estudo taxonômico e morfológico foi baseada na metodologia clássica para a 

preparação de lâminas de espículas através da dissociação do tecido utilizando 

ácido para dissolver a matéria orgânica e lavagens sequenciais para posterior 

visualização em microscópio ótico; e preparação de cortes histológicos tangenciais 

e perpendiculares por inclusão em parafina, corte com micrótomo de Ranvier e 

dissolução em xilol, para observação da estrutura e organização esquelética em 

microscopia ótica. A preparação dessas lâminas é essencial para entender como a 

arquitetura do esqueleto é organizada e dessa forma contribuir para a identificação 

das espécies, com o auxílio de chaves de identificação. O resultado foi na 

elaboração de um banco de lâminas, contendo 195 lâminas de dissociação, 22 de 

cortes tangenciais, e 30 de cortes perpendiculares, que fica localizado no 

Laboratório de Genética Marinha da UERJ. 
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ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS EM GENES DE MICRORNAS 

COM O RISCO DE DESENVOLVIMENTO E/OU A SEVERIDADE DE 

NEOPLASIAS CERVICAIS 
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O câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer mais prevalente em mulheres 

de países em desenvolvimento. Este tipo de câncer está diretamente relacionado à 

infecção por papilomavírus humano (HPV), muito embora a infecção viral não seja 

suficiente para causar a transformação maligna das células da cérvice uterina. 

Pequenos RNAs fita simples, dentre eles os microRNAs (miRNAs), estão envolvidos 

na regulação da expressão gênica a nível pós-transcricional. As funções dos 

miRNAs, entretanto, podem ser afetadas por polimorfismos genéticos, e a sua 

importância para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer têm sido 

investigada. Neste trabalho, foi avaliada a associação de quatro polimorfismos: 

miR-146a rs2910164G>C, miR-196a2 rs11614913T>C, miR-218 rs11134527A>G e 

miR-499 rs3746444A>G, com a suscetibilidade e/ou severidade de neoplasias 

cervicais. A população de estudo foi composta por mulheres residentes no estado 

do Rio de Janeiro: grupo de casos (IFF/FIOCRUZ) – 319 pacientes com lesões 

cervicais, classificadas em lesão de baixo grau (LSIL), lesões de alto grau (HSIL) e 

câncer invasivo (Ca); e grupo controle (HUPE e PPC/UERJ) – 231 mulheres sem 

história atual ou pregressa de lesões cervicais. Os polimorfismos foram analisados 

por técnicas de PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length 

Polymorphism) e/ou sequenciamento. As análises dos polimorfismos do miR-196a2, 

miR-218 e do miR-499 estão em fase de finalização. Os ensaios de genotipagem da 

nossa população de estudo foram finalizados e validados apenas com relação ao 

polimorfismo do miR-146a. Não foi observada associação significativa desse 

polimorfismo com a suscetibilidade (casos vs controle) ou severidade (HSIL+Ca vs 

LSIL) de neoplasias cervicais. No entanto, o genótipo GC representou risco para o 

desenvolvimento de câncer cervical (Ca vs controle) (OR=3,28). O risco atribuído 

ao genótipo GC parece ter um efeito conjunto com a história familiar de câncer. 

Além disso, pacientes portadoras do genótipo GC que relataram história familiar de 

câncer ou sexarca tardia (>16 anos) foram mais prevalentes no subgrupo de lesões 

mais severas (HSIL+Ca vs LSIL). Também foram realizadas as análises de predição 

dos alvos e de estruturas secundárias das variantes desses miRNAs, visando uma 

melhor compreensão de possíveis associações dos polimorfismos estudados com a 

carcinogênese cervical. 
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FLORA BENTÔNICA MARINHA E ESTUARINA DO SACO DE DOIS RIOS, 

PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE, ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

Área temática Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro CENTRO BIOMEDICO 
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Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 
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O projeto tem três objetivos. O primeiro que é a síntese da flora bentônica marinha 

e estuarina da Ilha Grande foi atingido. Ele se justifica por criar uma base de 

referência florística tanto para a presente pesquisa como para o Plano de Manejo do 

Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG). O levantamento bibliográfico apresentou 

256 táxons. Desses, 156 táxons foram de algas vermelhas (Rhodophyta), 51 

táxons foram de algas verdes (Chlorophyta) e 49 foram de algas pardas 

(Ochrophyta). Foram consultados 23 trabalhos que cobriram os anos de 1923-

2015. O enquadramento taxonômico foi atualizado em face das mudanças 

nomenclaturais. As ordens predominantes foram: a) Rhodophyta: Ceramiales 

(49%); b) Ochrophyta: Ectocarpales (29%); c) Chlorophyta (45%). Os táxons mais 

frequentes foram: a) algas verdes: Ulva flexuosa Wulfen subsp. flexuosa e Ulva 

fasciata Delile (40% cada); b) algas pardas: Padina gymnospora (Kützing) Sonder 

(47%); c) algas vermelhas: Gelidium sp [= G. pusillum (Stackh.) Le Jol. var. 

pusillum (53%)]. O segundo objetivo que é o inventário taxonômico da flora 

bentônica marinha e estuarina do Saco de Dois Rios encontra-se em andamento. 

Justifica-se esse levantamento por ser enseada onde se realizam a partir do CEADS 

as aulas de graduação e pós graduação dos cursos de Ciências Biológicas e 

Oceanografia. A fase de amostragem foi realizada mensalmente em catorze áreas 

de coleta de janeiro de 2014/dezembro de 2015. Seis delas cobrem área de costão 

rochoso e 8 nos dois rios da enseada, sendo 6 no rio Barra Grande e duas no rio 

Barra Pequena. Até o momento, foram identificados 135 táxons, sendo 68 de algas 

vermelhas, 29 de algas pardas e 38 de algas verdes. A maioria desse material foi 

analisado, sendo encaminhado para o Herbário da UERJ. Mesmo sendo uma única 

enseada extremamente batida por ondas em área exposta ao oceano Atlântico 

possui cerca de 50% da flora citada para toda a Ilha Grande. Esse objetivo será 

totalmente atingido em 2016.2 (algas verdes) e 2017.1 (algas vermelhas-exceto 

Corallinales) com a conclusão de duas monografias de licenciatura. O terceiro 

objetivo é a confecção de um guia didático ilustrado das macroalgas das três 

divisões taxonômicas acima citadas para adoção nas disciplinas de graduação 

oferecidas pelas unidades da UERJ que utilizam o CEADS. Para esse guia já foram 

coletados, identificados taxonomicamente e fotografados cerca de 30 táxons pela 

equipe de fotografia do DBB/IBRAG. Esse terceiro objetivo será implementado em 

2017/2018. 
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IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA DE ESPÉCIES DE ZOLLERNIA WIED-NEUW. & 

NEES (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) NA ILHA GRANDE, ANGRA DOS 

REIS – RJ: UM GÊNERO COM POTENCIAL MADEIREIRO E MEDICINAL 
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A madeira é uma das matérias-primas de mais antiga utilização pelo homem, sendo 

amplamente empregada em construções, utensílios, ornamentos, fabricação de 

papel etc. Os estudos anatômicos têm sido de grande êxito na identificação 

taxonômica e análise tecnológica das madeiras e nesta etapa de trabalho, os 

objetivos deste projeto foram: coletar in situ e processar, segundo técnicas de 

histologia vegetal, amostras de madeira do gênero Zollernia encontradas em 

construções e no remanescente florestal da Ilha Grande. Foram realizadas 2 

expedições a campo e amostradas madeiras de 4 árvores na Reserva Biológica da 

Praia do Sul e de 1 antiga ponte, usada no passado como via para caminhões entre 

a Vila Dois Rios e a Praia da Parnaioca, no Parque Estadual da Ilha Grande. Para 

fins de comparação, também foram analisadas lâminas da madeira de três espécies 

do gênero, provenientes da Xiloteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro. As amostras de árvores vivas foram obtidas por método não 

destrutivo com a utilização de sonda de Pressler e a amostra da ponte, com o 

auxílio de serrote. A partir das amostras de madeira foram confeccionados corpos 

de prova para o cálculo de densidade e realização de seções histológicas. Para esta 

última finalidade, os corpos de prova foram orientados nos planos transversal e 

longitudinal (tangencial e radial) e submetidos a processos de amolecimento físico e 

químico. Os blocos foram infiltrados por polietilenoglicol, em estufa a 60˚C. Em 

seguida, os blocos foram seccionados em micrótomo de deslizamento. As seções 

histológicas foram clarificadas por hipoclorito de sódio a 50%, submetidas à dupla 

coloração por Azul de Astra e Safranina hidroalcoólica 1% (6:4), desidratadas em 

série etílica ascendente, transferidas para Xilol P.A. e montadas em Entellan. 

Adicionalmente, alguns fragmentos das madeiras foram submetidos à dissociação 

celular por Ácido Acético e Peróxido de Hidrogênio, seguida de maceração, coração 

por Safranina hidroalcoólica 50% e montagem em glicerina 50%. O processamento 

laboratorial resultou na confecção de 80 lâminas, divididas em preparações 

permanentes e semipermantes. O controle de qualidade das lâminas histológicas 

produzidas foi realizado sob microscópio óptico. Células e tecidos observados nas 

madeiras investigadas foram mensurados, contabilizados e os valores aplicados na 

construção da tabela comparativa de dados e serão submetidos a análises 

estatísticas de similaridade. 
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES DE MICROSSATÉLITES 

POLIMÓRFICOS EM BRANCHIOMMA LUCTUOSUM (GRUBE, 1870) 

(ANNELIDA: SABELLIDAE) 
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A espécie de poliqueta Branchiomma luctuosum, descrita originalmente para o Mar 

Vermelho por Grube em 1870, foi introduzida no Brasil possivelmente por ação 

antrópica, através da bioincrustação nos cascos dos navios, já que esta espécie é 

comumente associada a áreas de atividade portuária. Em se tratando de uma 

espécie exótica, é interessante que haja um acompanhamento do estabelecimento 

de suas populações distribuídas pela costa do Brasil. Para que seja feita essa 

análise, as informações genéticas são muito valiosas e é recomendável para tal que 

um marcador molecular altamente polimórfico seja desenvolvido especificamente 

para esse fim. O presente trabalho teve como objetivo o isolamento e a 

caracterização de loci polimórficos de microssatélites específicos para a espécie B. 

luctuosum. Para atingir os nossos objetivos, coletamos indivíduos em quatro 

localidades da costa brasileira (Cabo Frio, Florianópolis, Itacuruçá e Santos; N=96) 

e avaliamos os níveis de polimorfismo apresentados pelos indivíduos em cada uma 

dessas localidades. Após a obtenção de uma biblioteca genômica enriquecida de 

microssatélites, foram desenhados 57 pares de iniciadores específicos para as 

regiões de microssatélites isoladas. Desses 57 pares, 20 foram escolhidos para a 

avaliação e, após a otimização das condições de amplificação e as genotipagens, 

nove pares de iniciadores se mostraram efetivos para as análises de variabilidade 

genética dos loci obtidos. O número observado de alelos por locus variou de três a 

14 ao longo das quatro populações. Os níveis de heterozigosidade observada e 

esperada variaram entre 0,0 a 1,0 e entre 0,53 a 0,88, respectivamente. Não 

houve desequilíbrio de ligação genotípica entre nenhum dos loci. As análises do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg sugerem a possível presença de alelos nulos e ação 

do efeito de Wahlund, além da possibilidade de ocorrência erros de genotipagem. 

Tais fatores poderiam explicar a diferença significativa entre as heterozigosidades 

observadas e as heterozigosidades esperadas. Os iniciadores desenvolvidos neste 

estudo podem ser muito úteis para a investigação da estrutura genética das 

populações estabelecidas no litoral brasileiro, identificando os níveis de 

estruturação populacional, variação genética e existência de fluxo gênico 

interpopulacional. 
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MANUTENÇÃO DE LINHAGENS DE CAMUNDONGOS SELECIONADAS 

GENETICAMENTE PARA A TOLERÂNCIA ORAL 
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O Biotério do Departamento de Genética mantém duas linhagens de camundongos 

selecionadas geneticamente para a Tolerância Oral (TR-Ab/HetS e TS-Ab/HetS), 

únicas no mundo, de importância reconhecida internacionalmente. A Tolerância 

Oral é um mecanismo fisiológico de atividade não-inflamatória sistêmica a um 

imunógeno previamente ingerido. No Departamento de Genética da UERJ foram 

desenvolvidas, por seleção genética bidirecional, duas linhagens de camundongos 

com fenótipos extremos de susceptibilidade (TS-Ab/HetS) e resistência (TR-

Ab/HetS) à Tolerância Oral. O objetivo da seleção é alterar a frequência 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. O objetivo deste 

projeto é o treinamento em técnicas de manipulação animal, biossegurança em 

biotérios, boas práticas de laboratório e manutenção de linhagens de camundongos 

geneticamente selecionadas, dando suporte técnico a projetos vinculados a cursos 

de Pós-graduação. O processo de seleção objetiva manter segregados os fenótipos 

extremos de susceptibilidade (TS) e resistência (TR) para a indução de tolerância 

oral. Como resultado dos experimentos desta seleção chegamos à 27ª geração 

(conseguimos realizar duas seleções no ano de 2016). Na última geração, as duas 

linhagens produzidas (TS e TR) apresentam capacidades imunogênicas semelhantes 

(TS = log 10,2 +/- 0,8 ; TR = log 12,5 +/- 1), quantificadas pelos níveis de 

anticorpos. No entanto, quando tolerizados, os camundongos da linhagem TS 

apresentam títulos 512 vezes menores do que os da linhagem TR (TS = log 4,7 +/- 

1,1 TR = log 13,2 +/- 0,8). A impossibilidade de renovação dos contratos de 

técnicos de nosso biotério, sem a substituição por funcionários concursados, 

sobrecarrega o trabalho dos bolsistas e dificulta a continuidade do processo de 

seleção genética de nossas linhagens. A ausência de qualquer serviço de 

manutenção da UERJ (hidráulica, elétrica e refrigeração), assim como o não 

pagamento ao fornecedor de ração e maravalha, e o atraso no pagamento das 

bolsas, coloca em risco a manutenção das nossas linhagens, únicas no mundo. 

Pretendemos continuar a manutenção das nossas linhagens e a fornecer suporte 

técnico aos projetos em andamento. # UERJ RESISTE 
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MICROPROPAGAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS - TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DE ALUNOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA ÁREA DE 

BIOTECNOLOGIA VEGETAL 
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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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O LAMINÁRIO BOTÂNICO DA UERJ – IMPORTÂNCIA DE SUA MANUTENÇÃO 

E REVITALIZAÇÃO 
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O Laminário Botânico da UERJ representa um importante acervo didático-científico 

que necessita de manutenção constante, devido ao prazo de durabilidade de suas 

lâminas. Estas podem ser confeccionadas de modo semipermanente, cujo protocolo 

de preparação é relativamente simples e de fácil execução, porém elas têm 

durabilidade restrita a alguns meses. O outro tipo de lâmina, chamada permanente, 

como o próprio nome indica, tem durabilidade indefinida, podendo, entretanto, 

ocorrer perda devido à quebra. O protocolo referente a este último tipo é bem mais 

demorado que o primeiro, além de requere reagentes químicos de custo mais 

elevado. Esta coleção de lâminas é utilizada nas aulas práticas do Departamento de 

Biologia Vegetal e servem, ainda, como material de apoio para estudos 

relacionados à Anatomia e Fisiologia das plantas. Neste período do estágio foram 

trabalhadas amostras de duas espécies de Myrtaceae: Eugenia uniflora L. 

(pitangueira) e Myrcia rostrata DC. (guamirim-de-folha-fina), as quais também 

foram analisadas em microscopia eletrônica de varredura. Para esta análise foram 

comparadas duas séries de amostras foliares, sendo uma delas fixada em FAA 

(formol, álcool e ácido acético) e desidratada em série alcoólica e em dessecador 

até o ponto crítico, enquanto a outra série de amostras foi montada diretamente 

nos stubs para a metalização, por já se encontrarem desidratadas, visto terem sido 

obtidas de exsicatas do Herbário da UERJ. O objetivo de se observarem as 

amostras seguindo-se os dois protocolos diferentes foi o de verificar se haveria 

diferença importante entre as fotomicrografias obtidas com o MEV. Os resultados 

demonstraram que o ponto crítico não foi essencial para a análise neste tipo de 

microscopia. 
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OVERTRAINING AUMENTA A SUSCETIBILIDADE DE INFECÇÕES 
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PATRICIA MARIA LOURENCO DUTRA 

Estagiário 
Rayná da Silva Brum Pinto 

 
INTRODUÇÃO: a inatividade física figura como uma das principais causas atribuídas 

ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Porém, cargas 

extenuantes de exercícios também podem prejudicar o desempenho e gerar 

prejuízos à saúde, como o overtraining. OBJETIVO: investigar o efeito crônico do 

exercício físico em diferentes combinações de intensidade e duração na modulação 

da imunidade celular, através de modelo experimental com animais. MATERIAIS E 

MÉTODOS: uma amostra com 40 camundongos jovens foi dividida randomicamente 

em cinco grupos, sendo eles “controle”, “leve”, “moderado”, “pesado” e 

“extenuante”.Com exceção do controle, os demais grupos foram submetidos a 10 

semanas de treinamento de natação, variando na intensidade de zero a 2% da 

massa corporal, duração de 20 a 150 minutos por sessão e frequência de duas a 

cinco vezes semanais. O teste de capacidade física foi realizado antes, na metade e 

ao final do período de treinamento. Após a eutanásia, os macrófagos foram obtidos 

por lavagem peritoneal e mantidos em meio de cultura RPMI na presença de 

promastigotas de Leishmania major e lipopolissacarídeo (LPS). RESULTADOS: o 

teste de capacidade física após a quinta semana de treinamento revelou uma 

diferença estatística significativa do tempo até a exaustão entre os grupos pesado e 

controle, pesado e leve, extenuante e controle, extenuante e leve, extenuante e 

moderado. Porém, ao final da décima semana, o teste de capacidade física revelou 

que os grupos moderado e pesado apresentaram o melhor desempenho, com 

diferenças estatísticas entre o moderado e controle, pesado e controle. O grupo 

extenuante piorou o tempo até a exaustão na semana 10 em relação à semana 5. 

Macrófagos infectados com Leishmania major tratados com LPS do grupo 

extenuante apresentaram o maior índice de infecção, com diferença estatística em 

relação aos grupos pesado, moderado, leve e controle. O grupo pesado diferiu do 

grupo controle, leve e moderado. CONCLUSÃO: ao final do experimento o grupo 

extenuante, com maior volume de treinamento, se destacou dos demais quanto à 

capacidade física, porém o desempenho foi prejudicado a partir da segunda metade 

da intervenção e a imunidade celular foi comprometida. Esses dados corroboram 

com a hipótese de que o overtraining provoca um aumento da suscetibilidade a 

infecções ainda que as amostras tenham sido tratadas com LPS. A distribuição de 

cargas de forma coerente em um treinamento promove a performance e o equilibro 

imunológico. 
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PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANTAS E METABÓLITOS DE INTERESSE 

MEDICINAL OBTIDOS IN VIVO E IN VITRO. 
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Lucas Lima de Abreu 

 
A Biotecnologia é uma área em crescente expansão, com alternativas tecnológicas 

que visam ao aumento da produtividade de maneira sustentável, a partir da 

manipulação de microrganismos, plantas e animais. Apresenta grande importância 

diante do crescimento da população e da consequente escassez de matérias-primas 

para alimentos e produtos de interesse medicinal e comercial. A cultura de tecidos 

vegetais representa uma importante estratégia biotecnológica para a produção de 

material vegetal em larga escala e sob condições controladas. O presente projeto é 

desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia de Plantas (Labplan) e tem oferecido 

aos alunos de Ciências Biológicas da UERJ, por meio do Estagio Interno 

Complementar, a oportunidade de vivência em uma rotina laboratorial, objetivando 

a capacitação nas técnicas de cultura de tecidos vegetais, com ênfase em espécies 

de importância medicinal. Dentre os objetivos do projeto, está o treinamento 

discente em metodologias tais como: esterilização; preparo de meios e soluções; 

manipulação de equipamentos específicos (pHmetro, destilador, deionizador, 

rotaevaporador, balanças, autoclave, estufa, câmaras de germinação, fluxo 

laminar, espectrofotômetro etc.) e o estabelecimento de material botânico sob 

condições in vitro. A manipulação de sistemas in vitro é dependente de uma série 

de fatores, tais como a definição das condições físicas adequadas e a composição 

dos meios de cultura que contêm sais minerais, carboidratos, vitaminas e 

reguladores de crescimento, com influência na resposta morfogênica in vitro. A 

metodologia utilizada envolve a inoculação nos meios de cultura, sólidos ou 

líquidos, de fragmentos vegetais (explantes), originados de diferentes partes 

(caule, folha ou raiz), resultando em respostas como organogênese, calogênese ou 

embriogênese somática. Dentro da proposta, o bolsista é responsável pela 

manutenção e repique das culturas, conforme o sistema adotado, e registra os 

dados relacionados ao desenvolvimento vegetal, para a produção in vitro de plantas 

e substâncias bioativas. O aluno também participa de seminários e grupos de 

estudo relacionados aos demais projetos do laboratório, o que, junto às outras 

atividades, tem estimulado à busca de maior aprofundamento na área. 

Financiamento FAPERJ. 
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RESTAURAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE VEGETAL DA 

MATA ATLÂNTICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO 
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Estagiário 
Thayane Franklin de Oliveira 
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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. 
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RIZOGÊNESE IN VITRO DE ARACHIS PINTOI KRAPOV. & W.C. GREG. EM 

RESPOSTA A DIFERENTES TIPOS E CONCENTRAÇÕES DE AUXINAS 
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O amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.) é uma espécie 

herbácea perene, com hábito estolonífero. Essa espécie apresenta alto valor 

nutritivo, persistência a pastejo intenso, além de outras qualidades que favorecem 

seu uso para diversos fins, incluindo forragem, cobertura de solos e recuperação de 

áreas degradadas. Estudos com o gênero demonstraram várias atividades 

biológicas relacionadas a presença de fitoesteróis e compostos fenólicos, 

principalmente flavonoides e estilbenoides, produzidos pelas plantas e que podem 

ser também sintetizados em materiais in vitro. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

o desenvolvimento de raízes adventícias a partir de explantes de cotilédones 

cultivados em meios suplementados com diferentes tipos e concentrações de 

auxinas e incubados na ausência de luz. Cotilédones provenientes de sementes 

descontaminadas foram inoculados em meio MS suplementado com diferentes 

auxinas (AIA, ANA, AIB e BAP) para indução de raízes em diferentes concentrações. 

As culturas foram mantidas em ausência de luminosidade. Em resposta a AIA, a 

maior frequência (63,5 %) foi obtida em resposta à concentração de 17,1 µM. 

Contudo, o maior acúmulo de biomassa (0,092 g de peso seco) foi obtido em 

resposta à concentração de 57 µM. Explantes cultivados na presença de AIB 

apresentaram baixas taxas de rizogênese (10 - 30 %). Contudo, foi observado um 

elevado acúmulo de biomassa em resposta a meio suplementado com AIB a 14,7 

µM (0,1639 g de peso seco). Em meios contendo ANA isoladamente ou em 

combinação com BAP foi observado um grande número de raízes longas e 

ramificadas. As taxas de rizogênse variaram entre 10 e 60 %. Os maiores acúmulos 

de biomassa foram obtidos em resposta à combinação de ANA a 27 µM e BAP a 

0,44 µM (0,1508 g de peso seco) e ANA a 54 µM (0,1292 g de peso seco). Os 

resultados mostraram que o tipo de fitorregulador influenciou significativamente a 

resposta de indução de raízes adventícias in vitro em A. pintoi. O trabalho será 

continuado com o estudo fitoquímico dos materiais obtidos nas diferentes 

condições. 
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USO COMBINADO DE COAGULANTE E LASTRO PARA MITIGAÇÃO DE 

FLORAÇÕES DE CIANOBATÉRIAS EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

EUTROFIZADOS 
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A eutrofização é considerada o problema mais importante para a qualidade da água 

em ambientes de águas doce e costeiras em todo o mundo. Uma de suas principais 

conseqüências, as florações de cianobactérias, resulta em substancial queda da 

qualidade ambiental desses sistemas com graves impactos econômicos e de saúde 

pública.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 e particulada (cianobactérias) da 

coluna d’agua. Neste estudo foi avaliado o uso combinado de coagulante e 

sedimentos naturais ou argilas modificadas como adsorventes de P para a remoção 

de biomassa de cianobactérias e P-dissolvido. Amostras de florações de 

cianobactérias de uma laguna costeira eutrófica foram utilizadas para realização de 

bioensaios em laboratório. Foram aplicados tratamentos isolados dos adsorventes 

de P (argila modificada com lantânio – LMB; solo vermelho – RS; sedimentos 

marinhos – SER e DSK) e do coagulante (policloreto de alumínio – PAC), além de 

tratamentos combinados de PAC+ adsorventes de P (LMB ou RS ou SER ou DSK). 

Após duas horas de incubação, amostras foram retiradas do topo e fundo dos tubos 

de ensaio para análise das concentrações de clorofila a, P-dissolvido e do pH. 

Também foi avaliada a atividade fotossintética como inferência dos efeitos dos 

tratamentos sobre as células de cianobactérias. A aplicação de somente PAC 

apresentou eficiência de remoção de cianobactérias de 89%, equanto os 

tratamentos com sedimentos naturais removeram 16-60% da biomassa, e a argila 

modificada 72%. Já os tratamentos combinando PAC com adsorventes de P 

apresentaram alta eficência de remoção (>97%). Não foram observados alterações 

importantes no pH, nem na atividade fotossintética das cianobactérias. Assim, para 

a mitigação de florações de cianobactérias em ecossistemas costeiros eutróficos a 

utilização isolada de PAC ou combinada com adsorvente de P, são técnicas 

promissoras, pois os dois tratamentos são capazes de reduzir o P disponível e 

sedimentar a biomassa fitoplanctônica reduzindo o seu desenvolvimento. 
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APRENDENDO COM A NATUREZA – AS PLANTAS E SUA IMPORTÂNCIA 
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Considerando a importância da flora brasileira, este projeto de Iniciação à Docência 

visa apresentar o estudo de Botânica aos alunos do ensino fundamental e médio, 

de forma atrativa e que possibilite a associação das plantas, como fontes de 

matéria prima, em diversas situações do dia-a-dia. Busca-se desenvolver métodos 

dinâmicos e interativos, em conjunto com os discentes, de modo a aumentar o 

interesse em estudar as plantas. Entre estes métodos consta uma série de visitas 

guiadas a diferentes ecossistemas do Rio de Janeiro. Outra atividade é a produção, 

pelos membros participantes do projeto, de material didático, representado por 

pequenos laminários, além da capacitação dos alunos para que possam utilizar, 

apropriadamente, microscópios ópticos. Este material é preparado no Laboratório 

de Anatomia Vegetal da UERJ, onde são confeccionadas lâminas histológicas 

semipermanentes e permanentes, a partir de amostras de diversos órgãos 

vegetais. O conjunto dessas lâminas, devidamente acondicionadas em estojos 

apropriados, constitui o referido laminário, o qual é doado aos colégios 

participantes do projeto. A análise morfológica das estruturas das plantas, 

realizadas a olho nu e/ou com o auxílio de lupas, é o ponto de partida para análises 

mais aprofundadas que envolvem a microscopia. Com base nos dados obtidos, os 

alunos são instigados a descobrir as possíveis funções dos órgãos que examinaram. 

Procura-se, assim, estabelecer atividades práticas e métodos dinâmicos e 

interativos. A ideia é que quem aprende deve participar da construção do próprio 

aprendizado, quebrando o modelo meramente passivo, em que os alunos são 

meros receptores de informações teóricas. Com esse novo tipo de abordagem, 

dinâmica e diferenciada, espera-se contribuir para a aprendizagem, estimulando o 

senso crítico dos estudantes, tornando-o cada vez mais conscientes do seu papel na 

sociedade. O projeto segue em andamento buscando novas maneiras para 

incentivar cada vez mais, o estudo da Botânica. 
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UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE RECONSTRUÇÃO E IMPRESSÃO 

TRIDIMENSIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 
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A abordagem satisfatória dos conteúdos de Ciências e Biologia demanda, em geral, 

laboratórios bem equipados que levem os alunos à uma compreensão de processos 

cotidianos. A escala microscópica de diversas estruturas estudadas por estas 

ciências e os conceitos por vezes abstratos 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 na tentativa de contornar esses problemas, sendo útil na facilitação 

do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, parte desses modelos tem custo 

elevado e necessita de produção em larga escala. As ferramentas de reconstrução e 

impressão 3D minimizam esses problemas possibilitando a produção unitária dos 

modelos e tornando viável a impressão de modelos já existentes e disponibilizados 

na internet. Junta-se a isso a utilização de técnicas de realidade aumentada que 

permite a distribuição e utilização de modelos 3D praticamente sem custos. 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, além da realidade aumentada, 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. No primeiro ano do 

projeto foi feito um levantamento bibliográfico e de modelos tridimensionais que 

pudessem ser utilizados para fins didáticos. Foram também criados nos modelos 3D 

a partir da utilização da técnica de fotogrametria. O material foi posteriormente 

impresso, ou preparado para utilização na forma de realidade aumentada. O 

material selecionado ou produzido durante o projeto foi utilizado em aulas de cinco 

colégios e escolas públicas de Educação Básica, além de disciplinas de licenciatura 

da UERJ. Foi possível também a apresentação destas metodologias para 

professores da rede pública e para alunos de cursos de licenciatura. A aceitação, 

tanto dos modelos impressos, como dos aplicativos de realidade aumentada, foi 

muito positiva, o que evidencia grande potencial e interesse na utilização destas 

técnicas no Ensino de Ciências e Biologia. A continuação deste projeto permitirá 

uma melhor avaliação destas ferramentas, o desenvolvimento de modelos didáticos 

e a maior divulgação destes recursos didáticos entre os professores alunos da 

Educação Básica no Rio de Janeiro 
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UMA ESCOLA CERCADA DE ÁGUA POR TODOS OS LADOS: O JOGO COMO 

RECURSO DIDÁTICO PARA UMA ABORDAGEM SOCIOAMBIENTAL SOBRE OS 

RIOS DE MANGUINHOS/RJ 
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O jogo do território foi um dos desdobramentos do projeto “Florações Algais 

Nocivas (FANs) e perda de território pesqueiro na Baía de Guanabara e região 

marginal (Manguinhos), um tema para escola pública”. O principal objetivo 

pedagógico do jogo é contribuir para a construção de uma visão sistêmica com 

estudantes de uma escola público no território de Manguinhos sobre a problemática 

da qualidade dos rios da região, relacionando as dimensões histórica, 

socioambiental e política do problema. Destaca-se na localidade a sub-bacia do 

canal do Cunha, formada pelos rios Jacaré e Faria-Timbó, cujo despejo final se dá 

na Baía de Guanabara, que demonstra acelerado processo de eutrofização e 

degradação em geral e cujas consequências são de ordem econômica, social e 

ecológica. Os rios Jacaré, Faria e Timbó, por sua vez, percorrem áreas de grande 

adensamento urbano, o que termina por trazer significativo incremento de matéria 

orgânica, principalmente oriunda de lançamentos domésticos. O jogo utiliza mapa, 

ícones e cartas com diversas perguntas relativas a problemas socioambientais da 

região que circunda a escola até a Baía de Guanabara. Para essa construção partiu-

se da perspectiva da Educação Ambiental Crítica, considerando a sub-bacia 

Hidrográfica do Canal do Cunha e seus problemas associados à ação humana ao 

longo do tempo. O jogo foi aplicado em turmas do 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental de uma escola localizada em Manguinhos no ano de 2016. Os alunos 

levantaram questões e reflexões acerca de mudanças nos rios e seus problemas 

associados ao longo do tempo, permitindo assim que repensassem suas ações 

individuais e coletivas. O jogo remeteu ainda a um questionamento coletivo, que 

resultou na percepção de suas possibilidades como agentes de transformação da 

realidade em que estão inseridos, com levantamento de ideias sobre o que fazer, a 

quem procurar e como os mesmos poderiam agir de forma mobilizada, chegando a 

executar algumas ações concretas. 
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Existem diversas alternativas às aulas meramente expositivas, as quais vem sendo 

cada vez mais exploradas. As metodologias de educação não-formal permitem uma 

maior flexibilidade em relação ao conteúdo, ao espaço e ao tempo, podendo se 

adaptar mais facilmente à realidade do educando. Além disso, a vivência em 

atividades diferenciadas estimula a curiosidade, o desenvolvimento do 

conhecimento e a criatividade. Um exemplo disso são os jogos educativos, que 

promovem a formação cognitiva, a sociabilidade, a disciplina e a cooperação, ao 

estimular o trabalho em grupo, sendo um ótimo recurso a ser explorado como 

forma de complementar as aulas. Assim sendo, foram desenvolvidos dois jogos, o 

“Moluscando” e o “Baralhusco”, cujo objetivo principal é auxiliar o professor na 

tarefa de ensinar sobre os Moluscos, atividade que pode ser realizada tanto antes 

do conteúdo, quanto depois, como forma de revisão. A primeira etapa de confecção 

dos jogos foi a pesquisa teórica sobre o uso de jogos no ensino de zoologia e a 

pesquisa sobre as características básicas desses animais. O “Moluscando” é um 

jogo de tabuleiro, que pode ser utilizado com alunos do ensino fundamental (7º 

ano) ou ensino médio (2ª série), contendo as casas nas quais o jogador deve 

avançar, oito cartinhas de “desafio”, com vinte e quatro questões objetivas. As 

regras consistem em ir avançando nas casas do tabuleiro conforme as perguntas 

vão sendo respondidas corretamente; no entanto, no meio do caminho algumas 

casas contém as questões desafios e cartas como “volte duas casas” ou “fique uma 

rodada sem jogar”. Vence o aluno que chegar ao final primeiro. O “Baralhusco” é 

um jogo de cartas, que pode ser adaptado para níveis de dificuldade diferentes, de 

acordo com a série. Contém 27 cartas com características das três principais 

Classes de Moluscos, sendo nove cartas para cada Classe). O objetivo é que os 

jogadores formem um conjunto com as características corretas do grupo para 

“bater” o jogo e vencer. Após o jogo, espera-se que o conteúdo fique claro para 

todos, e que possam ter aprendido conforme as questões foram sendo 

solucionadas. 
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Este trabalho averigua o hábito alimentar e o período reprodutivo de exemplares da 

espécie Astyanax hastatus coletados na bacia do Rio Aldeia, município de São 

Gonçalo. De início, os exemplares são etiquetados individualmente, pesados e são 

tomadas 8 medidas corporais externas; em seguida os peixes são dissecados sob 

microscópio estereoscópico: são separados estômagos, intestinos e gônadas, 

identificados, pesados, medidos e armazenados. A análise estomacal inicia-se com 

a observação do grau de repleção (0 - vazio, 1 – até 25 % cheio, 2 – até 50% 

cheio, 3 – acima de 75% cheio). O conteúdo é disposto em placa de vidro 

milimetrada, onde é examinado e identificado sob microscópio estereoscópico, 

usando instrumentos de trabalho delicados, já que o tamanho do material é 

diminuto e comumente encontra-se parcialmente digerido. O volume de cada item, 

classificados como autóctones e alóctones, são calculados individualmente e para o 

total ingerido. Macroscopicamente foram determinados 4 estágios gonadais 

(imaturos, maduros, semidesovados e esgotados), que serão confirmados pela 

análise de cortes histológicos. Na ultima etapa, são realizados cálculos, e 

construídos tabelas e gráficos, que permitem melhor visualização e compreensão 

dos resultados encontrados no trabalho. Foram calculadas a frequência de 

ocorrência dos itens alimentares, o coeficiente intestinal (QI), o índice 

gonadossomático e coeficiente de alometria. Os indivíduos apresentaram 

comprimento padrão variando entre 27,9 e 55 mm, 41,46% dos estômagos 

examinados estavam completamente cheio, 21,95% apresentavam até 50% de 

conteúdo e 36,59% apresentavam até 25% de volume. O quociente intestinal 

variou de 0,430 a 1,142, o coeficiente de alometria variou de 0,021 a 0,078 e o 

índice gonadossomático variou de 1,133 a 7,167. Foram identificados 26 itens 

alimentares, sendo que os itens mais frequentes foram matéria orgânica (41,19%), 

Clorophyta (24,52%) e restos vegetais (17,44%), seguidos de artrópodos aquáticos 

(19,59%) e terrestres (8,8%). Não foi encontrada diferença entre os períodos de 

chuva e seca. Apenas indivíduos adultos foram coletados; a avaliação das gônadas 

evidenciou que esta espécie se reproduz durante todo o ano, porém a maior parte 

do período reprodutivo concentra-se na época das cheias (janeiro). Os resultados 

reprodutivo concentra-se na época das cheias (janeiro). Os resultados 

assemelham-se aos obtidos em literatura para outras populações de A. hastatus de 

riachos costeiros da região sudeste 
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Objetivando avaliar a qualidade microbiológica de mexilhões Perna perna coletados 

na praia de Itaipu, Niterói, RJ desde sua coleta até chegar ao Mercado São Pedro, 

em Niterói, local de referência na venda de recursos pesqueiros para a região 

metropolitana do Rio de Janeiro, foram realizadas contagens de coliformes totais 

(CT) e termotolerantes (CF) e pesquisa de patógenos como Escherichia coli, 

Salmonella spp. e Vibrio spp. por metodologia convencional e molecular a partir das 

amostras de moluscos coletadas do costão de Itaipu; após aferventação para serem 

retirados das valvas e obtidas no Mercado para venda; além da água de onde 

foram extraídos. Pelo teste de disco-difusão foi observado o perfil de resistência das 

cepas isoladas. Do total de amostras analisadas (27) apenas 3 dos mexilhões que 

sofreram processo de aferventação, 1 do comercializado e 3 do in natura, se 

encontravam dentro dos padrões aceitáveis pela legislação. Somente uma das nove 

coletas de água mostrou-se própria para o cultivo de mexilhões (até 14 CF/mL). 

Foram isoladas e caracterizadas fisiológicamente, 77 estirpes da espécie E. coli, 

sendo confirmadas molecularmente por PCR os sorotipos EPEC, STEC e EAEC; 4 

cepas Salmonella spp. sendo apenas uma confirmada por PCR; e das 57 cepas 

caracterizadas como Vibrio spp., 51 foram confirmadas por PCR, sendo 46 Vibrio 

spp., 2 V. cholerae, 1 V. vulnificus, 1 V. parahaemolyticus e 1 V. mimicus. Entre as 

estirpes de E. coli, 13% apresentaram multirresistência e 15,6% apresentaram 

resistência múltipla. A estirpe de Salmonella spp. se mostrou sensível a todos os 

antimicrobiados testados. Das estirpes de Vibrio spp. testadas, 68,6% 

apresentaram multirresistência e 72,5% apresentaram resistência múltipla. A partir 

da pesquisa de genes direto do caldo de enriquecimento foi possível detectar todos 

os genes pesquisados, com exceção para os sorotipos de Salmonella e V. cholerae. 

Baseado nos resultados obtidos até o momento, pode-se inferir que os mexilhões, 

amplamente comercializados no municípios de Niterói e Rio de janeiro, podem se 

constituir em risco para a saúde pública aos consumidores, necessitando dos 

órgãos competentes uma eficiente fiscalização nos pontos de venda e cultivo destes 

moluscos. 
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Devido ao seu dinamismo e por mexer com as emoções, os vídeos são ótimas 

ferramentas educacionais para atrair de forma agradável a atenção do público 

escolar para determinado assunto. As aves estão entre os animais mais bem 

conhecidos pelas pessoas em geral, 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 para a 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 por meio de uma mídia, um pouco 

da biologia de aves urbanas e, por meio delas, estimular o desenvolvimento de um 

pensamento conservacionista, comprometido com a conservação da biodiversidade. 

Desde o ano de 2012 temos produzido vídeos para uma série de vídeos 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, 

geografia 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 admira-las e a valoriza-las 

reconhecendo seu papel no ambiente. Conservando as aves estamos ajudando 

também a conservar os ambientes naturais. 
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As coleções didáticas são importantes em todos os níveis de ensino e para a 

formação de professores. As coleções zoológicas são normalmente constituídas de 

espécimes representantes dos diferentes grupos taxonômicos de animais e o 

material colecionado e 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. 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. A coleção é 

pública e os modelos são emprestados aos licenciandos e a professores e alunos de 

nível médio das escolas que procuram a FFP. 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. Além de sua Coleção 

Didática, a FFP conta também com algumas coleções científicas, entre as quais 

consta a Coleção de Crustacea da Faculdade de Formação de Professores da UERJ 

(CRFFP), atualmente com mais de 4.000 lotes depositados, para a análise de 

material e desenvolvimento de pesquisa científica. A coleção didática da FFP está 

integrada ao Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências, que conta com apoio da 

FAPERJ, enquanto a Coleção de Crustacea da FFP é ligada ao Laboratório de 

Carcinologia da FFP, que conta com apoio do CNPq, Edital Universal, processo nº 

459241/2014-1, ambos cumprindo assim um papel inovador na pesquisa e no 

ensino de zoologia. 
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Macrofitas tem um importante papel ecológico na comunidade aquática, já que 

servem como fonte de alimento, substrato para a ovoposição, abrigo, entre outros. 

O gênero Salvinia (Salviniaceae) é composto por samambaias flutuantes, de rápido 

crescimento, capazes de sobreviver nas mais diversas condições ambientais. Alguns 

autores sugerem que as relações entre esse gênero e macroinvertebrados podem 

servir como indicadores da qualidade da água. O presente trabalho tem como 

objetivos identificar os macroinvertebrados associados a Salvinia biloba Raddi e 

verificar a sua utilização como bioindicadores da qualidade da água. Em janeiro de 

2016 foram realizadas coletas de água e de Salvina biloba no Rio Aldeia, município 

de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. A amostragem das plantas foi delimitada 

com auxílio de dois transectos de 25 x 25 cm, totalizando uma área amostral de 

0.125m2 As samambaias foram armazenadas em sacos plásticos e fixadas com 

álcool 70% e, em seguida, transportadas para o Laboratório de Pesquisa e Ensino 

de Biodiversidade da Faculdade de Formação de Professores (FFP) da UERJ. O 

material foi triado e os macroinvertebrados encontrados foram classificados em 

grupos taxonômicos e separados por morfotipos. Amostras da água do rio foram 

coletadas em sacos estéreis do tipo nasco e, conduzidas ao Laboratório de 

Microbiologia da FFP-UERJ. A análise da água foi realizada de acordo com a RDC 

257, de 17 de março de 2015 estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Foram registrados 149 macroinvertebrados divididos em 12 

morfoespécies associadas a Salvinia biloba. Foram encontradas quatro 

morfoespécies de Diptera (Ceratopogonidae, Chironomidae e Chaboridae), três 

morfoespécies de Odonata, e uma morfoespécie de Amphipoda, Araneae, 

Coleoptera (Dystiscidae), Hemiptera (Hebridae) e Lepidoptera. As larvas da família 

Chironomidae (Diptera) foram as mais abundantes, com 95 indivíduos, seguidas 

pelas larvas de Odonata com 36 indivíduos contabilizados. A análise microbiológica 

da água contabilizou >5700 UFC/mL bactérias heterotróficas nas amostras e foi 

positiva para coliformes fecais totais e termotolerantes (NMP/100mL). Ambas as 

contagens apresentaram valores fora dos padrões estabelecidos pelo CONAMA, 

evidenciando que as águas dessa região do rio Aldeia são impróprias para o 

consumo humano e animal. A abundância de larvas de Chironomidae (Diptera) 

associadas a Salvinia biloba é condizente com a baixa qualidade da água. 
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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. Galhas são 

estruturas de tecidos vegetais que podem ocorrer em diferentes órgãos vegetais, 

após a indução de um inseto ou ácaro. Em Microgramma squamulosa (Kaulf) de la 

Sota, uma espécie de pteridófita cianogênica da família Polypodiaceae, foi 

registrada uma galha caulinar induzida por um microlepidóptero Tortrimosaica 

polypodivora (Brown & Baixeras, 2004). O presente trabalho tem como objetivo 

analisar a cianogênese em Microgramma squamulosa e verificar se há preferência 

do inseto indutor da galha por tecidos cianogênicos ou não cianogênicos. Vinte 

indivíduos serão coletados em cada estação do ano (chuvosa e seca), 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. Avaliar a 

cianogênese poderá auxiliar no entendimento da relação entre os herbívoros e as 

pteridófitas. 
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Teredinidae são moluscos marinhos ou estuarinos perfuradores e degradadores de 

madeira, cujos impactos em estruturas humanas é de valor bastate elevado. Ao 

mesmo tempo, estes organismos desempenham um importante papel ecológico na 

degradação da celulose e na ciclagem de nutrientes, contribuindo para a 

produtividade secundária de ambientes estuarinos principalmente. Desta forma, 

avaliar sua distribuição e abundância é importante, pois a destruição de madeira é 

ainda subestimada, sobretudo em regiões tropicais. Temperatura e salinidade são 

dois fatores que afetam fisiologicamente os Teredinidae. Os objetivos deste 

trabalho foram de avaliar a distribuição e abundância de Teredinidae ao longo da 

costa do Rio de Janeiro, em relação ao padrão de temperatura e sua variação. 

Coletores artificiais de pinho foram imersos por três meses em 14 localidades em 

quatro regiões do estado: região do Cabo Frio, Baía de Guanabara, Baía de 

Sepetiba e Baía da Ilha Grande. Ao todo, sete espécies de Teredinidae foram 

registradas e identificadas pela forma de suas palhetas. A maior densidade e 

riqueza de espécies foi registrada na Baía da Ilha Grande e a menor, na Baía de 

Guanabara, fortemente influenciada pela alta cobertura de organismos 

bioincrustantes que reduzem a penetração das larvas na madeira e/ou a 

sobrevivência de indivíduos, pelo sufocamento dos sifões. Foi observado um 

gradiente na abundância relacionado à temperatura superficial do mar. As espécies 

mais abundantes foram Lyrodus floridanus e Teredo furcifera. Além da 

temperatura, diferenças na disponibilidade de madeira entre as regiões parece ser 

um fator importante. Pela primeira vez, registramos a ocorrência de Bankia 

destructa para o Rio de Janeiro, embora este registro não signifique introdução ou 

expansão de distribuição 
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A mata atlântica é um bioma ameaçado que vem sofrendo agressões decorrentes 

de urbanização, desmatamentos ilegais, queimadas e outras ações antrópicas, com 

diminuição progressiva dos remanescentes florestais e extinção de espécies 

nativas, antes mesmo de seu conhecimento pela sociedade. O município de São 

Gonçalo sofre ações antrópicas desde a sua criação até a atualidade. Os impactos 

ambientais estão relacionados ao processo de industrialização, aumento 

populacional, enchentes, poluição dos rios, sonora e do ar; falta de saneamento 

básico e degradação da mata atlântica. O principal objetivo deste trabalho foi 

desenvolver atividades e materiais educativos para uso em escolas no leste 

metropolitano do estado do Rio de Janeiro. A metodologia incluiu o levantamento 

de ideias de estudantes da educação básica sobre impactos ambientais, o estudo da 

flora e fauna na Área de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno (APAEP), em São 

Gonçalo, e o levantamento de questões socioambientais locais e regionais para o 

planejamento de atividades e produção de materiais didáticos. Com base na análise 

das respostas dos estudantes ao questionário, a maioria afirmou conhecer o que é 

um impacto ambiental e os problemas citados como mais significativos foram: 

acúmulo de lixo nas ruas, poluição do ar, poluição dos rios, desmatamento, queima 

de lixo e falta de saneamento básico. Para a diminuição dos impactos ambientais os 

respondentes apontaram principalmente ações como: reaproveitar alimentos, 

diminuir o uso de automóveis, melhorar a coleta e reciclagem de resíduos sólidos, 

não fazer queimadas e não poluir os rios. Entre as atividades realizadas em escolas 

incluem-se palestras para alunos do ensino fundamental e médio sobre o bioma 

mata atlântica, discussão sobre os impactos socioambientais no município e 

aplicação de um jogo didático sobre a Área de Proteção Ambiental do Engenho 

Pequeno. Também foram organizadas apresentações em eventos escolares sobre 

relações entre ambiente e saúde; poluição ambiental e doenças relacionadas ao 

sistema respiratório; o desastre de Mariana, em Minas Gerais, e suas 

consequências. As atividades realizadas contribuíram para a sensibilização dos 

sujeitos em relação a questões socioambientais locais e regionais e discussão sobre 

a conservação da mata atlântica e a diminuição de impactos ambientais. APOIO: 

SR-1/UERJ e FAPERJ 
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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 diversidade biológica 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 18.200 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. 
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O Projeto Ilhas do Rio, realizado pelo Instituto Mar Adentro em parceria com o 

Museu Nacional realizou atividades junto a SAE (Seção de Assistência ao Ensino) 

relacionadas à informatização dos dados de empréstimo da coleção zoológica 

didática do Setor, na qual a coleção MoNa Cagarras está inserida. A coleção 

zoológica didática do SAE é formada por 1800 lotes de animais marinhos e 

terrestres, onde se destacam os 200 lotes de animais coletados durante as 

atividades do Projeto Ilhas do Rio no Monumento Natural das Cagarras, a primeira 

unidade de conservação marinha de proteção integral do Rio de Janeiro. A coleção 

MoNa foi instrumento de divulgação da biodiversidade marinha das Cagarras em 

suas diferentes atividades de mobilização social nos anos de 2014 e 2015, como 

exposições temáticas, interativas e itinerantes em diferentes pontos do Rio de 

Janeiro. Durante o ano de 2016 foram informatizados os empréstimos da coleção 

zoológica relativos a 2014 e 2015 pelos diversos usuários do acervo (professores, 

educadores, ONGs). Assim, pudemos comparar dentro dos 19 grandes grupos da 

coleção zoológica didática, os mais e menos solicitados, além do número de lotes 

zoológicos que saíram do Setor nos dois anos em questão. Em 2014, 1469 lotes 

foram utilizados, 42% deles destinados ao ensino público, 29% ao ensino privado, 

14% utilizados nas exposições e atividades do Projeto Ilhas do Rio e 15% dos lotes 

relacionados a outros tipos de empréstimo. Os grupos mais solicitados foram os 

peixes, equinodermas e moluscos. Em relação a 2015, 1300 lotes foram utilizados, 

44% deles destinados ao ensino público, 26% ao ensino privado, 22% nas 

atividades do Projeto Ilhas do Rio e 8% dos lotes relacionados a outros tipos de 

empréstimo. O número de empréstimos pelo Projeto Ilhas do Rio foi maior em 

2015. Observou-se ainda uma mudança na preferência de grupo zoológico, os 

moluscos continuaram bastante solicitados, porém os cnidários e répteis ganharam 

mais espaço no segundo ano. A análise dos empréstimos durante os anos em que o 

Projeto Ilhas do Rio atuou junto ao Setor fundamentam a importância da coleção 

zoológica para a mobilização social, tanto nos espaços educativos quanto para fins 

recreativos, onde é possível traçar estratégias para construir com educadores e 

estudantes cada vez mais conhecimentos sobre a biodiversidade local. 
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As trilhas em parques deixaram de apenas suprir a necessidade de deslocamento e 

passaram a estreitar a relação entre o homem e a natureza. No entanto, a ausência 

de planejamento do uso público em áreas protegidas pode comprometer a 

conservação local. O objetivo desse projeto é avaliar os 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. Além disso, através de um convênio estabelecido entre a UERJ e o 

Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI), a bolsista participa das atividades do 

Programa de Educação Socioambiental (PESA). Tanto na TMA quanto na TEB, 

houve uma redução da largura da trilha na maioria dos pontos comparados com os 

de 2015, no entanto, nenhum se enquadrou no valor considerado como ideal. Com 

relação a compactação, em função do pisoteio, em 2016 nota-se um expansão da 

alta compactação para as laterais na trilha, e uma aumento do número de pontos 

com média para alta compactação, o que é preocupante. Em parceria com esse 

projeto, a bióloga Luciana Silva de Assis, colaboradora do Grupo de Estudos 

Interdisciplinares do Ambiente (GEIA), também avaliou os impactos físicos e sociais 

na TEB e trabalhou com o método PAOT (People at on time) que considera a 

percepção do visitante sobre o numero ideal de pessoas na trilha e constatou que 

31 é número mínimo aceitável de pessoas, em 1101 m² e que essa quantidade não 

interfere na qualidade da visita à Enseada do Bananal. A trilha interpretativa, como 

uma ferramenta da educação ambiental, pode auxiliar na mitigação desses 

impactos, apresentando alto potencial para despertar a mudança de valores nos 

indivíduos, além de estimular uma visão de organização e gestão institucional, o 

que é importante nesse processo de inserção social e manejo de impactos. Almeja-

se ampliar o objetivo desse trabalho para outras trilhas do PESET, no entanto, para 

que esse processo ganhe forças e seja eficaz é necessário estabelecer uma parceria 

com o órgão gestor do Parque, de forma que a bolsista coopere na gestão desses 

impactos e nas atividades de educação ambiental, estimulando a compreensão 

crítica em relação ao ambiente natural e atitudes para a conservação ambiental. 
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O conceito de território sagrado está relacionado aos locais onde elementos 

religiosos e entidades são cultuadas no ambiente natural através de rituais 

específicos. No entanto, para ser o mais fiel possível à tradição, algumas espécies 

são incorporados a esse ambiente, o que pode ocasionar a invasão biológica. Esse 

processo é definido como a introdução de um organismo em um local que não é 

aquele de sua origem, podendo neste, desenvolver características que lhe permita 

adaptar-se e expandir além do ponto de introdução, exercendo dominância sobre 

as espécies nativas. Sendo assim, o presente estudo tem como finalidade investigar 

se a introdução de plantas exóticas ritualísticas e/ou ornamentais no Vale do 

Córrego dos Colibris está ocasionando invasão biológica. Essa localidade encontra-

se incluída no Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), no município de Niterói 

(RJ). É uma área de Mata Atlântica caracterizada pela Floresta Ombrófila Densa 

Submontana e de Terras Baixas. A invasão biológica foi estimada através do 

método de interseção de linha. Foram estabelecidas cinco linhas de 200 m 

esticadas a partir da rua que delimita a entrada do PESET para o interior da mata. 

Ao longo da linha foram anotadas a presença e a área ocupada pelas espécies 

exóticas e nativas relacionadas aos cultos de matriz africana, bem como aquelas de 

uso ornamental. Os parâmetros fitossociológicos foram calculados através do 

programa Excel 2010. Foram registradas a presença de 26 espécies, pertencentes a 

17 famílias e 23 gêneros. O hábito mais representativo foi erva (9 espécies.), 

seguido de arbusto e árvore (7 cada), hemiepífita (2) e trepadeira (1). A forma de 

utilização predominante é a ornamental (64%), seguidas daquelas com uso 

ritualístico (44%) e alimentício (32%). Há uma predominância de espécies nativas 

brasileiras (42%), seguidas daquelas provenientes da Ásia (21%), América Central 

(17%), África (12%), Oceania (4%) e América do Norte (4%). As cinco espécies 

com maior índice de valor de importância (VI) são Guarea guidonia (L.) Sleumer 

(carrapeta) indicativa de áreas antropizadas, Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 

(jiboia) é ornamental, Artocarpus heterophyllus Lam. (jaqueira) é ritualística (do 

culto de Apaoká), Tradescantia zebrina Bosse (zebrina) é ornamental e Musa X 

paradisiaca L. (bananeira) é alimentícia. Essas espécies caracterizam a invasão 

biológica local. 
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A antiga Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, localizada no município de Niterói (RJ) foi 

incorporada ao Parque Estadual da Serra da Tiririca pelo Decreto-Lei Estadual nº 

43.913 de 29 de outubro de 2012, sendo atualmente denominada Núcleo Darcy 

Ribeiro (NDR) dessa unidade de conservação. Abrange um relevo acidentado 

formado pela Serra do Cantagalo (407 m), Serra Grande (384 m) e Serra do 

Malheiro (264 m). Sua vegetação é constituída pela Floresta Ombrófila Densa 

Submontana. O presente estudo tem como objetivo analisar os aspectos florísticos 

da referida área de estudo. Plantas férteis vasculares de Magnoliophtya, Lycophyta 

e Samambaias foram coletadas através de técnicas usuais em botânica. Esse 

material foi herborizado e seco em estufa 60ºC, para posterior identificação e 

incorporadas ao herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ 

(RFFP). As espécies foram identificadas através de bibliografia especializada, 

comparações nos herbários fluminenses e consultas aos especialistas. A listagem 

florística seguiu o APG IV. Foram levantadas 46 espécies de Samambaias e 

Lycophyta distribuídas em 24 gêneros e 14 famílias, sendo 43 Samambaias e três 

Lycophyta (Sellaginellaceae). As famílias com maior riqueza de espécies são: 

Pteridaceae (14), Anemiaceae e Polypodiaceae (6 cada), Thelypteridaceae (5) e 

Selaginellaceae (3), representando 73,9% da riqueza total de espécies do NDR. 

Dentre as Magnoliophyta foram registradas 392 espécies correspondentes a 246 

gêneros e 83 famílias. Destacaram-se como famílias de maior riqueza de espécies: 

Fabaceae (40), Asteraceae (22), Euphorbiaceae (20), Rubiaceae (18), 

Bignoniaceae, Malpighiaceae e Sapindaceae (16 cada), Myrtaceae (13), Piperaceae 

(12), Malvaceae (11), Araceae, Poaceae e Solanaceae (10 cada), representando 

53,63% da riqueza total. Quanto ao hábito, o mais representativo foi arbusto 

(27,3%), seguido de erva (27,0%), trepadeira (23,9%), árvore (20,1%), 

hemiepífita (1,5%), sendo observada apenas uma espécie parasita (0,2%). Quanto 

ao status de conservação foram encontradas 47 espécies, registradas nas listas de 

espécies ameaçadas, sendo a maioria submetida à categoria pouco preocupante. As 

quatro espécies categorizadas como “Em perigo” foram Paubrasilia echinata (Lam.) 

E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis, Eschweilera compressa (Vell.) Miers, 

Heteropterys ternstroemiifolia A. Juss. e Lycianthes repens (Spreng.) Bitter. 
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Plantas medicinais são usadas para tratamento, cura e prevenção de enfermidades 

e 65% a 80% da população fazem uso dessas plantas em países subdesenvolvidos. 

No Brasil 20% da população consome cerca de 65% dos medicamentos disponíveis 

e o restante encontra nos produtos de origem natural a única fonte de recurso 

terapêutico. Os objetivos principais deste estudo foram levantar locais de venda de 

plantas medicinais e realizar atividades em escolas para esclarecimento sobre usos 

e riscos dessas plantas. O levantamento foi realizado por meio de visitas aos locais 

de comercialização de plantas, aplicação de questionários e realização de 

entrevistas. Também foram realizadas palestras em escolas, com aplicação de 

questionário aos estudantes para o levantamento de ideias sobre plantas medicinais 

e tóxicas. Em 2016 foram identificados 20 (vinte) pontos de venda de plantas 

medicinais em Niterói e São Gonçalo, incluindo lojas de venda de produtos naturais, 

de produtos alimentícios e/ou de flores, bancas de jornal e vendedores ambulantes. 

Na maioria dos locais de venda em São Gonçalo as plantas foram comercializadas 

secas e identificadas apenas pelo nome popular. Nas respostas ao questionário as 

plantas mais citadas pelos estudantes foram: boldo, babosa, camomila, saião, 

picão, capim santo, erva-doce e cidreira. Ressalta-se a importância de 

desenvolvimento de atividades em escolas e outros espaços educativos de 

orientação da população sobre os riscos do uso incorreto de plantas medicinais e 

possíveis efeitos tóxicos. APOIO: SR-1/UERJ 
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O estudo sobre células, no que diz respeito a sua morfologia e fisiologia, nem 

sempre é articulado e planejado de acordo com a concepção dos alunos em relação 

ao tema. Devido ao tamanho microscópico das células, a percepção delas no 

cotidiano torna-se complexa. Logo, é de extrema importância o desenvolvimento de 

recursos metodológicos aliados a uma estratégia didática ideal que destaquem a 

clareza do assunto para os educandos. Desta forma, é possível acreditar que a 

valorização do conteúdo quanto a célula contribua para a construção do 

conhecimento dos alunos sobre o corpo humano, assim como de outras espécies. A 

partir disso, os estudantes poderão futuramente compreender os processos 

bioquímicos que regem os seres vivos, o que lhes proporcionará competências para 

pensar a vida numa dimensão mais ampla, considerando as relações ecológicas 

estabelecidas entre espécies no ambiente e o desenvolvimento de tecnologias com 

base em processos biológicos, que evitariam desequilíbrios ambientais. Por essas 

razões, nos interessamos pela elaboração de atividades lúdicas para ensinar células 

no ensino fundamental, visando colaborar de forma dialogada com o processo de 

ensino-aprendizagem nas escolas. Diante disso, pensamos que os jogos didáticos 

são ideais para estimular o desenvolvimento dos alunos em diferentes faixas 

etárias, uma vez que, enfatizam o caráter dinâmico do conhecimento, construído a 

partir do contato direto dos sujeitos com as coisas. Ademais, os jogos em grupo 

valorizam o diálogo e a participação discente, a partir da interatividade que ocorre 

entre os indivíduos no desenrolar da atividade. Entretanto, a maioria das escolas 

públicas do Brasil, não possui infraestrutura adequada, carece de materiais 

didáticos e os docentes não recebem formação continuada adequada para romper 

com perspectivas tradicionais de ensino. Por isso, o presente trabalho objetivou 

produzir, experimentar e expandir instrumentos pedagógicos que possam contribuir 

para uma melhora nesse cenário, colaborando no processo de formação dos 

professores e auxiliando o ensino de célula nas escolas, a partir de atividades 

lúdicas, dialogais e/ou grupais, cita-se por exemplo: caça-palavras, cruzadinhas, 

paródias, roteiro de práticas e três jogos intitulados “Ampliando a Célula”, 

“Conhecendo a Célula” e “Organelas”. 
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Os corais exóticos Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis, conhecidos como 

corais-sol, produzem metabólicos secundários; estes estão associados às 

características ecológicas desses invasores, atuando negativamente sobre a 

comunidade bentônica nativa. Esse estudo teve como objetivo caracterizar a 

produção desses metabólitos e avaliar a possíveis variações entre diferentes 

populações de T. coccinea e T. tagusensis na BIG. Colônias das duas espécies de 

corais foram coletadas em cinco locais da BIG: Lagoa Azul, Bananal, Ilha dos 

Macacos, Queimada Pequena e Ponta Longa. Em laboratório, as amostras foram 

extraídas com metanol, esterificadas e analisadas por GC/EM/EMAR. As substâncias 

prováveis presentes nos extratos foram identificadas, com auxílio da biblioteca 

NIST. Por outro lado, houve treinamento intensivo no aparelho CLAE, a fim de 

iniciar análises de classes químicas mais polares. Análises de padrões de alcaloides 

foram realizadas, em 3 diferentes comprimentos de onda: 210nm, 245nm e 

365nm. Os resultados mostraram que esses padrões apresentaram tempos de 

retenção diferentes, identificando o comprimento de onda de 365nm com menor 

intensidade. O perfil químico das amostras de Tubastraea sp. apresentou o total de 

48 substâncias pertencentes a cinco classes: ácido graxo, aldeído, álcool, esteróis e 

alcaloides. As majoritárias, que representam 70% do total das substâncias foram 

submetidas à Análise de Componentes Principais (PCA) e ANOVA (Two-way) 

(PRIMER 6 e Statistica, respectivamente). Na análise de PCA, T. coccinea foi 

responsável pela separação dos locais de estudo, o que pode ser explicado pela 

variação da concentração de ésteres. T. tagusensis separou os locais em dois 

grupos, talvez pela diferente abundância de colesterol. Apesar dessas variações 

intra e interespecífica, o teste de ANOVA revelou que estas diferenças não foram 

significativas (p>0,05), possivelmente pela proximidade entre os locais e sua 

composição bentônica semelhante, como a presença dominante de Palythoa 

caribaeorum e algas formadoras de tapete. De acordo com esses resultados, 

conclui-se que a produção de metabólitos secundários não difere significativamente 

entre as populações de T. coccinea e T. tagusensis da BIG. 
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Este projeto utilizou um ambiente virtual de aprendizagem- AVA como estratégia 

didática para a utilização das TICs - novas tecnologias de informação e 

comunicação, na formação e educação em Química. O projeto foi desenvolvido em 

parceria entre a Fundação Osório (colégio vinculado ao Exército), o CAP-UERJ e o 

Instituto de Química (IQ/UERJ). Na Fundação Osório participaram as turmas de 1º, 

2º e 3º ano do Ensino Médio, totalizando aproximadamente 150 alunos. O objetivo 

geral do trabalho foi utilizar o AVA como um novo espaço pedagógico, a fim de 

dinamizar as aulas e motivar o estudante. O tema desenvolvido foi geometria 

molecular, devido a dificuldade de se imaginar/visualizar as moléculas 

tridimensionalmente. Para o estudo da geometria molecular foi utilizado um 

simulador de modelagem molecular, o qual tem um papel muito importante na 

compreensão das propriedades físico-químicas de diversos poluentes. Inicialmente, 

o bolsista realizou uma pesquisa por simuladores e sites na web. O simulador de 

geometria molecular da Universidade do Colorado foi escolhido pela sua gratuidade 

e simplicidade operacional. Cada turma foi dividida em 6 grupos. Em sala, os alunos 

modelaram as moléculas utilizando o simulador, e apresentaram aos demais. Em 

seguida, receberam uma lista de moléculas para fazer em casa e encaminhar a 

resposta via AVA para o bolsista. Para a modelagem se priorizou os compostos 

inorgânicos responsáveis pela: formação de chuva ácida, intensificação do efeito 

estufa etc. Dessa forma, o estudo da geometria molecular, tradicionalmente 

realizado com memorizações desconectadas ao cotidiano, foi contextualizado à 

poluição ambiental. Os resultados da observação indicam que o aluno desenvolveu 

uma postura autônoma, independente e colaborativa. Com a modelagem, os alunos 

tiveram maior facilidade em visualizar a geometria das moléculas em seus arranjos 

tridimensionais, e associá-los às propriedades físico-químicas. Neste projeto, o 

bolsista pôde desenvolver o perfil do professor-pesquisador, deixando de ser o 

único detentor do conhecimento e passando a assumir uma posição de 

dinamizador, um facilitador, da inteligência coletiva. Paralelamente, no CAp UERJ, 

se tem desenvolvido um AVA próprio com o apoio do Laboratório de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (LaTIC/UERJ). Com a interatividade, hipertextualidade e 

conectividade de um AVA aliado à recursos tecnológicos da modelagem molecular a 

aprendizagem da geometria molecular foi significativa. 
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O projeto Rede Bentos (ReBentos) é uma iniciativa brasileira para monitoramento 

dos ecossistemas bentônicos frente às Mudanças Climáticas Globais. Os costões 

rochosos são um destes ecossistemas dado sua dinâmica de exposição periódica ao 

ar, expondo os organismos a um estresse fisiológico constantemente. Além disto, a 

distribuição característica dos organismos em faixas permite um acompanhamento 

destas ao longo do tempo, que podem permitir o monitoramento de respostas à 

mudanças climáticas globais (MCGs). O monitoramento vem sendo feito no costão 

oeste da Enseada de Dois Rios, na Ilha Grande/RJ. O costão foi dividido em 5 

transects verticais, cada um com 4 quadrates, que são fixos, nas faixas de 

Chthamalus bisinuatus, Tetraclita stalactifera, Jania sp e Sargassum 

spp/Megaballanus spp. Todas as faixas são medidas em sua largura a partir de um 

ponto fixo. Em cada quadrate, 30 pontos são contados a cada monitoramento para 

se obter a porcentagem de cobertura das espécies presentes. Na faixa de 

Chthamalus o quadrate utilizado mede 10 x 10cm e nas demais faixas, 20 x 20cm. 

Simultaneamente, são colocados sensores de temperatura IButton, programados 

para registrar a temperatura a cada 1h. Os sensores estão localizados nos 

extremos das faixas. Há uma grande variação termal entre o verão e o inverno mas 

as variações interanuais são bastante elevadas. No verão de 2014 a temperatura 

máxima do ponto superior foi de 44ºC, em 2015, 63ºC, e em 2016, 54ºC. No 

inverno estes valores foram de 48 e 54ºC (2014 - 2015). Desde o primeiro 

monitoramento, em fevereiro de 2014, a largura média dos transects foi de 4,14m 

e as faixas de dominância das espécies apresentaram variações interanuais e 

sazonais. A cobertura das espécies nos quadrates fixos sofreu alteração em todos 

os quadrates monitorados. Houve redução na cobertura da espécie dominante nos 

quadrates de Chhamalus, passando de 50,0 para 41,80% e de Jania, passando de 

92,0 para 30,0%. Houve aumento na cobertura das espécies dominantes nos 

quadrates de Tetraclita, passando de 51,0 para 57,0% e de Sargassum, passando 

de 33,0% para 45,8%. Este monitoramento vem se mostrando importante para a 

formação de uma base de dados e um histórico que possa permitir o 

acompanhamento da comunidade do entremarés e a correlação de mudanças na 

distribuição e abundância das espécies com o processo de mudanças climáticas 

globais. 
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Os estudos voltados para a análise da paisagem objetivam a realização de 

investigações que gerem importantes subsídios para a compreensão das mudanças 

que ocorrem na superfície terrestre. Estes estudos envolvem a análise dos 

diferentes fatores abióticos, bióticos e socioeconômicos presentes no espaço 

geográfico, além de avaliar as interações existentes entre cada um destes 

componentes. O município de Saquarema, localizado no litoral leste do estado do 

Rio de Janeiro, é uma das áreas de grande dinamismo ambiental, já que está 

localizada entre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e uma das áreas mais 

importantes de produção de Petróleo, que é a bacia de Campos. Estes aspectos 

trazem à região mudanças relacionadas à ocupação de uso e cobertura da Terra, 

que ainda tem a peculiaridade de abrigar muitos domicílios de ocupação 

temporária, com a vinda de veranistas. A utilização de ferramentas de 

geoprocessamento possibilitaram a realização de diagnósticos eficientes, criando 

alternativas inteligentes para a compreensão das mudanças aceleradas que 

observamos na área estudada. Os resultados apontam uma forte redução das áreas 

de domínio de restingas, que hoje estão abrigadas principalmente em unidades de 

conservação. O uso predominante em Saquarema é o de agropastos, com áreas de 

cobertura de gramíneas. Percebe-se também na região áreas de produção de 

gramas (ex: Itograss) que ocupam vastas áreas da planície fluvio-marinha do 

município. Os resultados encontrados demonstram que as análises foram realizadas 

a contento a partir do uso das geotecnologias, e que estudos deste tipo são muito 

importantes para a compreensão das mudanças que ocorrem no espaço geográfico. 

Ainda é importante mencionarmos que os resultados encontrados subsidiarão 

outros estudos realizados no grupo de pesquisa. 
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O Presente trabalho tem por objetivo contribuir no estudo da caracterização 

morfométricas do relevo e sobre o uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do 

rio Alcântara localizada em São Gonçalo, leste metropolitano do Rio de Janeiro. A 

bacia se situa na porção leste da Baía de Guanabara, sua área tange aos municípios 

de Niterói (onde está localizada sua nascente), Itaboraí (uma pequena fração de 

sua área) e São Gonçalo (perpassa por 53 bairros). A bacia hidrográfica possui uma 

área de aproximadamente 198 Km², o canal principal, o rio Alcântara, tendo cerca 

de 29 Km. As suas principais sub-bacias são: rio Guaxindiba (23,16 Km²) e rio 

Goiana (18 Km²), e na hierarquia de canais, segundo o critério de Strarhler (1952), 

a bacia hidrográfica possui canais de primeira a quinta ordem. Apresenta geometria 

de forma alongada e padrão de drenagem dentrítica. A área da bacia é formada 

pelos rios: Pendotiba, Muriqui, Camarão, Guaxindiba, Monjolo, Goiânia, Alcântara, 

Sapê, Maria Paula, Rio das Pedras, Colubandê, e Mutondo. (Fundação CIDE, 1994). 

È sob este prisma, 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 bibliografias sobre o assunto, visitas a campo, uso do software 

ArcGis (Esri, 2010). Nessa etapa foi utilizada carta topográfica do município de São 

Gonçalo com escala de 1: 10 000, com variação de 5 metros nas curvas de níveis. 

Cabe aqui destacar que a importância do presente trabalho se justifica por 

contribuir com o levantamento de dados científicos sobre o Município de São 

Gonçalo, que carece de um maior conhecimento da realidade ambiental das bacias 

hidrográficas em que está inserido. 
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A caracterização da Cobertura da Terra associada à análise da paisagem e uma 

importante ferramenta para a compreensão da intensidade das mudanças 

ambientais, e consequentemente, a caracterização de possíveis impactos em 

diferentes recortes espacias. Na presente pesquisa tivemos a análise da paisagem a 

partir da interpretação do mapa temático de Uso e Cobertura da Terra em escala de 

1:100.000 do município de Maricá-RJ gerado a partir de classificação de imagem 

orientada a objetos a partir da imagem Landsat 8 (OLI). O mapeamento do uso e 

cobertura da terra do município de Maricá indica que a maior parte da área 

caracteriza-se por ser uma região de vegetação rasteira (gramíneas, pastagens) ou 

agricultura, definida como agropasto, e de vegetação nativa de Mata Atlântica, 

definida como florestas. As áreas de agropasto são encontradas em 129,54Km², 

predominantemente em planícies e colinas, e com uma porcentagem. As florestas, 

encontradas principalmente nas encostas e topos dos maciços litorâneos com 

41,43% da área mapeada. A água, ou espelhos d’água, se destaca por possuir área 

relevante de 37,08Km² representando 8,81% da área, mesmo com a ação humana 

(por diversos mecanismos) nestes corpos hídricos ao longo do tempo, como por 

exemplo, o assoreamento da Lagoa Brava, em Maricá, para extração de areia. As 

áreas úmidas são encontradas em uma extensão corresponde a 2,98%, e estão 

distribuídas no entorno dos corpos hídricos, tendo por características serem áreas 

mais alagadiças ou úmidas em períodos do ano. Áreas assoreadas para extração de 

areia, como grande exemplo, a Lagoa Brava, também são classificadas como áreas 

úmidas. Os afloramentos rochosos que representam 2,21Km² e 0,30% da área 

total aparecem em escarpas de rochas, principalmente na Pedra do Elefante, em 

Maricá. O Solo exposto com 3,70Km² (0,60%) é oriundo da mineração que ocorre 

em pontos da região, principalmente por ter areia fina apropriada para construções. 

O urbano dividido em classes distintas é analisado como: rarefeito, que caracteriza-

se por ter alguns lotes vazios, e aparece distribuído em toda a região. E moderado 

Pela concentração moderada de construções, concentrada principalmente no litoral 

e centro do município. A areia representa 2,64Km² correspondendo 0,63 do total e 

aparece na linha de costa. E a restinga representa 8,76Km², correspondente a 

2,08% da cobertura total. É caracterizada por dunas, brejos e vegetações nativas 

de restinga, sejam elas rasteira ou floresta baixa. 
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O objetivo deste estudo foi caracterizar os fitólitos de plantas e solos no bioma da 

Mata Atlântica para auxiliar na compreensão das condições paleoambientais na Ilha 

Grande. Originalmente, a ilha era coberta por florestas tropicais, que atualmente 

encontram-se preservadas, devido a restrições ambientais, apenas em algumas 

partes no centro sul da ilha. O relevo na Ilha Grande é muito montanhoso, 

atingindo altitudes de mais de 500m na região centro-leste. O clima é tropical, com 

uma temperatura média entre 20 e 26ºC e altos níveis de precipitação (cerca de 

2.000mm/ano). Apesar da importância ecológica resultante da biodiversidade local, 

os estudos destinados a melhorar o conhecimento das condições paleoambientais 

são escassos. Portanto, é necessário estabelecer coleções de referência de 

assembleias fitolíticas modernas de plantas e solos para posterior comparação com 

assembleias fósseis extraídas de perfis de solo. Foram analisadas 23 plantas, 5 

amostras superficiais de solo, 2 testemunhos e 3 perfis de solo. Os fitólitos foram 

extraídos pela eliminação de carbonatos, matéria orgânica, óxidos de ferro e 

separação densimétrica. Somente em 3 plantas (Miconia latifolia, Tibouchina sp. e 

Ouratea cuspidata) não foram observados fitólitos. As maiores produtoras são as 

famílias Myrtaceae, Bromeliaceae, Hypoxidaceae, Fabaceae, Meliaceae, Clusiaceae 

e a pteridófita Acrostichum danaeifolium. Nas amostras modernas de solo, em meio 

à vegetação de mata aberta próxima à praia predominam os tipos globular 

granulate e psilate e o bulliform. Nas assembleias fósseis foram encontrados os 

mesmos morfotipos das modernas e da maioria das plantas: globular granulate e 

psilate, característico das florestas, além do bulliform, de gramíneas. No entanto, 

verificou-se que os fitólitos das assembleias fósseis estavam profundamente 

alterados ou quebrados, indicando uma intensidade de processos erosivos na 

região, relacionada aos altos níveis de precipitação e elevado gradiente do relevo, o 

que dificulta a preservação de fitólitos mais frágeis. As análises indicaram que nos 

últimos 4000 anos a vegetação da Ilha Grande foi predominantemente arbórea, não 

tendo sido observadas grandes mudanças nas características das formações 

vegetais em relação às atuais, demonstrando um padrão biogeoclimático para o 

período estudado semelhante ao atual e evidenciando que a cobertura vegetal da 

Ilha Grande tem mantido uma condição de equilíbrio com as características 

climáticas e edáficas da região. 
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Unidade FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ADRIANA DA SILVA FEITOSA 

Estagiário 
Karina de Sousa Coelho 

 
O LABEM constitui um espaço de construção contínua e coletiva, onde licenciandos 

do Curso de Matemática da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e 

professores trocam conhecimentos, numa perspectiva reflexiva e de articulação 

entre teorias e práticas, buscando uma aprendizagem dos conteúdos mais criativa e 

dinâmica, por meio de: ações que explorem os materiais didáticos, avaliação das 

metodologias de ensino, produção de textos acadêmicos e científicos que visem 

promover tanto o desenvolvimento profissional dos futuros professores, 

contribuindo para sua iniciação em atividades de pesquisa, como também na 

melhoria da formação continuada. 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. O laboratório é alimentado pelos produtos que são 

desenvolvidos nas diversas atividades, como: Prática de Ensino, Estágio 

Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso, Grupos de Pesquisa, Iniciação à 

Docência, Monitoria, Estágio Interno, Cursos de Extensão e experiências 

vivenciadas pelos professores da rede. É essencial que exista uma participação de 

todos os envolvidos no processo educacional, por meio da integração do ensino, da 

pesquisa, da extensão, e da divulgação das diferentes práticas, para que alunos 

graduandos e professores da rede tenham a oportunidade de conhecê-las e analisá-

las de forma a tornar possível uma reavaliação das atividades desenvolvidas nos 

projetos, apontando vantagens e dificuldades nas aplicações. Com esta finalidade, 

de buscar novos caminhos para a educação, principalmente no momento em que se 

buscam mudanças significativas no ensino de Matemática, motivadas pelos 

desempenhos insuficientes constatados nas pesquisas nacionais, o LABEM procura 

enriquecer a formação dos professores de Matemática da Educação Básica, 

capacitando-os e possibilitando uma reflexão crítica de tais intervenções. 

 
E-mail: adriana.feitosa@uol.com.br 
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SEDIMENTAÇÃO DA 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 

Supervisor Participante 
Carolina Pereira Silvestre 

Estagiário 
Bruno Cezar Baptista Rodrigues 

 
Este trabalho objetiva caracterizar a sedimentação da Lagoa de Maricá, assim 

como, compreender os processos relacionados a origem, distribuição e acumulação 

de sedimentos neste ambiente. O litoral fluminense é composto por diversas 

lagunas de tamanhos variados, que ocupam diferentes posições na planície 

costeira. A metodologia consistiu na realização de trabalhos de campo na Lagoa de 

Maricá ao longo de quatro dias para a coleta de amostras de sedimentos da 

margem e do fundo da lagoa. Para tal, foi utilizado um bote inflável da marca 

REMAR equipado com motor de popa, de propriedade do Laboratório de Microscopia 

Óptica e Morfoscopia da FFP-UERJ. Um amostrador de sedimentos de fundo do tipo 

Van Veen foi empregado para a coleta de 72 amostras. Essas amostras de 

sedimentos foram analisadas no Laboratório de Sedimentologia da UFF para que se 

possa conhecer a granulometria, composição, teor de matéria orgânica e de 

carbonatos. Os resultados preliminares mostram que a Lagoa de Maricá possui um 

fundo constituído basicamente de lama arenosa e areia lamosa. Na margem 

lagunar são encontrados cascalhos e areias de tamanhos variados. A concentração 

de matéria orgânica na lagoa aumenta de leste para oeste, sendo maior na porção 

sudoeste (superior a 20%). O mesmo parece ocorrer com o teor de carbonatos nos 

sedimentos de fundo, que também apresentam as maiores concentrações de 

CaCO3 no setor oeste (acima de 20%). Essa diferença ocorre provavelmente devido 

à existência de áreas na laguna com hidrodinâmica distinta. Os fortes ventos de 

tempestade produzem ondas capazes de remobilizar os sedimentos das margens e 

do fundo, com maior influência na porção central, leste e sudeste da lagoa. Em 

síntese, os ventos fortes, as ondas e a descarga dos pequenos rios e canais 

representam os principais processos responsáveis pela dinâmica e distribuição dos 

sedimentos observados na Lagoa de Maricá. 

 
E-mail: andrelcsilva@ig.com.br 
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VARIAÇÃO INTERANUAL DA COLONIZAÇÃO E SUCESSÃO DE COMUNIDADES 

BIOINCRUSTANTES NA REGIÃO DA ILHA GRANDE: INFLUÊNCIA DA 

PREDAÇÃO E DO TIPO DE SUBSTRATO 

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 Participante 
Danielle Fernandes Barboza 

Estagiário 
Joanny de Souza Miranda 

 
Ascídias são componentes importantes das comunidades bentônicas de substrato 

consolidado e seu desenvolvimento bem como de suas comunidades é regulado por 

variáveis ambientas como temperatura, salinidade, sedimentação e luz, além de 

fatores ecológicos como a predação e competição. O objetivo deste trabalho foi de 

acompanhar a sucessão da comunidade de Ascidiacea com exclusão de predadores, 

comparando-se a variação espacial, temporal e de tipos de substrato e identificar a 

ocorrência de espécies exóticas na Ponta Leste e em Dois Rios, na Ilha Grande. 

Estruturas foram confeccionadas, com a abertura protegida de predadores por uma 

tela, e imersas a um metro de profundidade. Foram testados o tipo de substrato 

(polietileno e granito), a variação sazonal (2014/2015 e 2015/2016) e as 

localidades (Ponta Leste e Dois Rios). As estruturas permaneceram imersas por 6 

meses entre o verão e o outono, sendo monitoradas mensalmente e obtendo-se a 

porcentagem de cobertura das espécies por meio de fotografias digitais utilizando-

se o programa CPCe 4. A temperatura da água do mar foi medida utilizando-se, 

sensores IButton programados para medição a cada 1h. Observamos diferenças nas 

temperaturas mínimas, máxima e média entre os anos indicando influência direta 

de ressurgência em Dois Rios. Com relação às ascídias, a espécie colonial 

Didemnum perllucidum é bem sucedida como colonizadora primária, com grande 

potencial de dominar os substratos nos estágios iniciais de sucessão. A partir do 

quarto mês ocorre a substituição por ascídias solitárias Herdmania pallida e 

Phallusia nigra. Estes resultados não sofreram alterações em função do período de 

imersão, da localidade ou do tipo de substrato. Houve, no entanto, uma mudança 

na espécie solitária dominante que foi de P. nigra em 2014/2015 e H. pallida em 

2015/2016. Não foram detectadas novas introduções até o momento. 

 
E-mail: lskinner@uerj.br 
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ABORDANDO PERFUMES COMO UM TEMA MOTIVADOR PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA 

Área temática Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Inorgânica 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ELIZABETH TEIXEIRA DE SOUZA 

Estagiário 
Giuliana Stacchini de Souza Dzwolak 

 
A metodologia empregada no ensino de Química na educação básica, ainda tem 

apresentado características muito semelhantes à tradicional, pois tem se 

caracterizado por uma abordagem estritamente teórica, dando um grande enfoque 

para memorização de fórmulas e conceitos. O conhecimento químico é passado de 

forma “estanque”, como se o mundo em que vivêssemos fosse estático. E isso gera 

uma repulsa por parte do educando com relação a esta ciência. De uma forma geral 

os jovens do ensino médio não vêem muita relação da química com suas vidas, 

nem com a sociedade, como se os perfumes, iogurtes, os produtos de higiene 

pessoal e limpeza fossem questões de outra esfera de conhecimento, apartadas da 

Química que estudam na escola. As atividades experimentais, como a fabricação 

artesanal de perfumes, buscam minimizar essa situação, pois estas desempenham 

um importante papel na construção do conhecimento químico, além de possibilitar 

ao aluno perceber a relação teórica-prática. Essa atividade foi aplicada em três 

turmas de 2 série do ensino médio do Instituto de Aplicação Fernando rodrigues da 

Silveira seguindo os seguintes passos: primeiro aplicou-se um formulário 

investigativo para as turmas, em seguida apresentou-se um texto informativo sobre 

perfumes e sua fabricação, e então distribuiu-se o roteiro experimental para a 

fabricação de perfumes e ao final aplicou-se um questionário teórico sobre a 

prática. Os alunos de uma forma geral mostraram interesse e empolgação pela 

prática, reforçando mais uma vez a importância do uso de experimentos para o 

processo ensino aprendizagem. 

 
E-mail: bethytx@hotmail.com 
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MATEMÁTICA DIVERTIDA 

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 
Felipe Maia Barbosa 

Matheus Mesquita Pinto 

 
Em diversas avaliações realizadas tanto no âmbito nacional quanto no âmbito 

internacional, vem se constatando o fraco desempenho médio do estudante 

brasileiro da escola básica em Matemática. Julgamos que este fracasso esteja 

vinculado à forma esvaziada de significado e pouco atraente com a qual os 

conteúdos matemáticos tem sido trabalhados ao longo de gerações. Sobretudo na 

área de matemática, é comum a exposição de fórmulas e algoritmos de forma 

desconectada da realidade, muitas vezes apresentados sem nenhuma justificativa. 

Além de ineficiente em termos do aprendizado formal, este modelo mina a 

autoestima do aluno, que muitas vezes desenvolve uma atitude passiva e pouco 

questionadora em sala de aula, limitando-se a reproduzir procedimentos que não 

entende. Com o objetivo de quebrar este ciclo, faz-se necessário investir 

napesquisa de metodologias criativas, que cultivem o espírito investigativo e que 

desenvolvam o gosto e a capacidade de resolver problemas, propiciando um 

ambiente que favoreça o papel ativo do estudante em seu aprendizado. O projeto 

se propõe a investigar tais metodologias e experimentá-las junto aos estudantes da 

rede pública, reavaliando e modificando as atividades de acordo com os resultados 

obtidos, buscando torná-las o mais eficientes e atraentes possíveis. Neste sentido, 

o projeto integra a escola e a universidade, favorecendo tanto a formação dos 

estudantes de licenciatura em Matemática da Uerj, que tem a oportunidade 

adicional de pesquisar novas metodologias de ensino, como os estudantes da rede 

pública, que frequentam os cursos oferecidos pelo projeto. O projeto visa à 

democratização dos saberes matemáticos numa perspectiva interdisciplinar, 

enfatizando-se o desenvolvimento de competências e habilidades envolvidas no 

processo da produção do conhecimento matemático, como a capacidade de fazer 

conjecturas, generalizar, sintetizar, entre outras. Na apresentação, mostraremos os 

jogos, brincadeiras e materiais desenvolvidos no projeto, assim como os resultados 

obtidos no curso “Matemática Divertida” ministrado recentemente para alunos da 

rede pública. 

 
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 
Domenyca Pereira Silva 

Paula Binenbojm 

 
No projeto de Iniciação à Docência Matemática na Baixada elaboramos atividades 

usando metodologias inovadoras, buscando colocar o estudante na posição de 

agente do aprendizado. Trabalhamos com alunos da rede pública por meio de 

cursos oferecidos à comunidade. A partir da avaliação dos resultados, fazemos os 

ajustes necessários no intuito aperfeiçoar o material, tornando-o mais eficaz. O 

projeto atua em parceria com o projeto extensão Formação inicial e continuada de 

professores de Matemática: uma abordagem interdisciplinar, sendo muitas das 

atividades trabalhadas também por meio dos professores da escola básica. Entre as 

orientações metodológicas, destacamos a estratégia de resolução de problemas, 

com ênfase no significado, buscando a contextualização e explorando as relações 

com outras áreas de conhecimento. Neste contexto, utilizamos jogos e 

brincadeiras, construção de artefatos, assim como exploração de novas tecnologias, 

valorizando-se a interconexão entre os tópicos estudados e do diálogo com outras 

áreas de conhecimento. Outra estratégia é o uso da história da matemática e de 

pequenas narrativas na introdução de problemas e atividades exploratórias que 

induzam os estudantes à redescoberta e à compreensão. Assim, a partir de 

experimentos relacionados ao dia a dia ou a outras áreas de conhecimento, são 

desenvolvidas habilidades como a elaboração de conjecturas, a análise dos 

resultados, a síntese e a comunicação de conclusões. Nesta apresentação, 

mostraremos os jogos e atividades desenvolvidas no projeto, assim como os 

resultados obtidos junto aos estudantes beneficiados pelo nosso trabalho. 

 
E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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O USO DE SOFTWARES LIVRES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: O 

EXEMPLO DAS OFICINAS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

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 

Estagiário 
Taissa Ferreira Figueiredo 

 
As mudanças percebidas na Geografia, resultantes das inovações geotecnológicas, 

associadas ao grande conjunto de vantagens e possibilidades criadas com os 

avanços da informática, sobretudo aos da Internet, criam opções para a 

representação da realidade que vão desde a observação multitemática (integrada), 

multiescalar e multitemporal proporcionada por sistemas de informação geográfica 

(SIG), até a visão tridimensional e em perspectivas oferecida pelos modelos digitais 

de elevação (MDE). Neste sentido, o objetivo deste trabalho está focado no 

desenvolvimento, junto com os professores da rede municipal de Niterói, de 

atividades práticas que abram a possibilidade de abordagens multidisciplinares e 

que tornem mais simples a aprendizagem de temas considerados mais abstratos 

por parte do aluno. Isto se torna ainda mais justificável na medida em que vivemos 

num mundo onde os alunos tem acesso à diversas informações em pouco tempo e 

desenvolvem atividades de maneira muito mais dinâmica e veloz. Serão 

apresentadas as propostas de temas a serem debatidos, assim como os resultados 

encontrados na realização da oficina, apontando não só o potencial dos softwares 

livres na produção didática, como também outras questões e sugestões apontadas 

pelos professores participantes das atividades. As atividades demonstraram que 

existem muitos recursos além do livro didático que estão disponíveis, 

gratuitamente, para auxiliar nas atividades de sala de aula. É importante ainda 

salientar que os resultados encontrados no trabalho fomentarão outras pesquisas 

realizadas pelo grupo de pesquisa. 

 
E-mail: vinigeobr@yahoo.com.br 
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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 Participante 
Augusto Cesar de Castro Barbosa 

Claudia Ferreira Reis Concordido 

Estagiário 
Bruno Goncalo Penedo Souza 

 
Um novo paradigma para a prática na Educação mediado por computador vem 

sendo buscado para a formação de alunos dos cursos de base matemática. O 

Instituto de Matemática e Estatística visando atender a este novo paradigma vem 

criando novas praticas com o objetivo apoiar o estudante de modo a garantir-lhe a 

permanência na Universidade e o estimulo a conclusão de seu curso além de 

viabilizar um efetivo mecanismo de redução das desigualdades sociais (econômicas, 

étnico-raciais, culturais etc). Neste contexto, comprometidos com os princípios da 

Tecnologia Social e sustentados em uma plataforma de Software Livre, os autores 

vêm desenvolvendo este Projeto para estimular o aprendizado de conteúdos 

matemáticos com o uso do software de computação algébrica "Maxima". O projeto 

engloba uma proposta para o ensino da Álgebra Linear com o apoio do Maxima a 

partir da elaboração de material didático que possibilite trabalhar uma estratégia 

educacional que mobilize os alunos para o uso de inéditas características de 

curiosidade, entendimento e até mesmo satisfação no estudo de aspectos 

matemáticos complexos. Soluções gráficas induzem a aspectos lúdicos além 

daqueles demonstrados em sua forma algébrica permitindo ao estudante entender 

as soluções e o comportamento das funções matemáticas. O ambiente 

computacional utilizado no aprendizado deve ser de fácil entendimento e de 

obtenção gratuita, conforme princípios básicos de uma universidade gratuita e de 

qualidade. Durante o ano de 2016 os bolsistas colaboraram na elaboração de cerca 

de 160 páginas de conteúdo de Álgebra Linear entre parte teórica, exercícios 

proposto e resolvidos, em quatro capítulos do livro. Neste texto, os autores 

trataram de forma inovadora a integração entre softwares usualmente ministrados 

nas primeiras disciplinas de processamento de dados possibilitando o uso da 

linguagem Python com o software de computação algébrica Maxima. Estabelece um 

novo horizonte a partir de duas linguagens de paradigmas distintos. Para 2017 

pretende-se avançar mais ainda com a elaboração de conteúdos usando soluções 

algébricas, computacionais e gráficas que despertem o interesse dos alunos e que 

permitam uma publicação com os resultados obtidos. 

 
E-mail: rojas@ime.uerj.br 
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A METEOROLOGIA E A UERJ: UMA ESTRUTURAÇÃO PELO FUNDAMENTO DA 

OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TEMPO, CLIMA E MAR 

Área temática Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Meteorologia 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
LUCIO SILVA DE SOUZA 

Estagiário 
Paula Marangoni Gazineu Marinho Pinto 

 
A área de ensino e pesquisa em Meteorologia na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro vem sofrendo com a falta de Docentes e alunos dedicados exclusivamente 

às ciências atmosféricas. Nesse sentido, após admissão em 2015 de docente da 

área, foi criado o Núcleo de estudos Aplicados aos Processos Oceânicos e 

Atmosféricos - NAPROA, inserido no Laboratório de Oceanografia Física - LABOFIS, 

na Faculdade de Oceanografia da UERJ - FAOC. Nesse sentido, um amplo Banco de 

Dados meteorológicos e oceanográficos (BANDA) foi criado para permitir a inserção 

efetiva da temática da meteorologia na estrutura da FAOC e da própria UERJ. Em 

pouco mais de 1 ano de atividades, 2 monografias finais de curso foram realizadas 

integralmente com dados desse banco, além de suporte a 4 dissertações de 

Mestrado e 1 de doutorado. Adicionalmente o BANDA concedeu dados a uma 

divisão da NOAA dos Estados Unidos. A área de modelagem atmosférica para 

previsão de tempo na costa do Rio de Janeiro está em franco progresso, permitindo 

que, estudos numéricos sobre eventos meteorológicos e climáticos sejam 

conduzidos pelos alunos internos à FAOC, especialmente aqueles relacionados aos 

eventos meteorológicos severos e extremos, recorrentes em nosso Estado. 

Também, um sistema de previsão oceânica de alta resolução encontra-se em 

desenvolvimento para melhor prognóstico dos potenciais efeitos das ressacas de 

origem meteorológica que frequentemente atingem a costa do Rio de Janeiro. Por 

fim, a área de monitoramento climático encontra-se em implementação visando 

compreender de forma matemática e estatística, os possíveis efeitos de 

aquecimento global em nosso Estado. No tocante ao elemento Clima, as 

peculiaridades apontam necessidade de profunda avaliação do conteúdo do BANDA 

para identificar possíveis tendências nas séries históricas já disponíveis. Todo esse 

trabalho está sendo desenvolvido com 1 aluna bolsista EIC e 3 alunos sem Bolsa, 

ambos de graduação, além de 1 aluno cursando mestrado em meteorologia na 

UFRJ sob coorientação do Supervisor desse projeto. Desafios futuros são grandes 

face a demanda de recursos e a inexistência do mínimo dos mesmos, meramente 

pela atual situação do Estado do Rio de Janeiro. Todavia, o núcleo BANDA-NAPROA 

segue firme no propósito de aprimorar e reestruturar a história do ensino e 

pesquisa em meteorologia no âmbito da UERJ. 

 
E-mail: luciodesouza@gmail.com 
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ALCALINIDADE TOTAL E SUA VARIABILIDADE NA BAÍA DE GUANABARA: 

MISTURA OU PROCESSOS BIOGEOQUÍMICOS? 

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 
LETICIA COTRIM DA CUNHA 

Estagiário 
Diana Rocco Albernaz 

 
A Baía de Guanabara (BG), segunda maior no território brasileiro, recebe grande 

quantidade de despejos da atividade industrial e efluentes domésticos in natura, 

i.e. matéria orgânica particulada e dissolvida. 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 presente estudo está inserido no âmbito do projeto CAPES-Ciências do Mar 

"Balanço das importações e exportações de material em suspensão e dissolvido nas 

águas da Baia de Guanabara: influência nos processos físico-biológicos", e tem 

como objetivos específicos determinar, ao longo de ciclos completos de maré, o 

comportamento do sistema carbonato na superfície, em um transecto próximo à 

desembocadura da Baía de Guanabara, e correlacionar as variações observadas 

destes parâmetros com dados físicos, químicos, e biológicos. Neste trabalho, serão 

apresentados os resultados do sistema carbonato nas amostras de superfície das 

coletas realizadas em Abril/2015, Agosto/2015 e Março/2016, durante um ciclo de 

maré completo num transecto longitudinal próximo à boca da baía, e num transecto 

abrangendo desde a área interna até a região externa à BG. A variabilidade diurna 

é grande para todos os parâmetros físicos e do sistema carbonato. Somente no 

segmento de estações mais externas, a salinidade pode variar num ciclo de maré 

entre 30,2 a 35,5, o pH entre 8.18 a 8.28, e a alcalinidade total entre 2367.5 – 

2765.2 µmol/kg. De modo geral, aos valores mais baixos de salinidade 

correspondem também os valores mais baixos de alcalinidade total, apesar de, até 

o momento da última coleta não haver uma relação significativa entre alcalinidade 

total e salinidade nas águas superficiais da BG. A pressão parcial de CO2 na 

superfície (pCO2), calculada a partir do pH e alcalinidade total, sugere que a porção 

mais externa da BG encontra-se geralmente subsaturada em relação à atmosfera 

no período de outono, e portanto absorveria CO2 atmosférico, apesar do gradiente 

de variabilidade (~ 118 ppm – em pCO2). Espera-se, ao final das quatro (4) coletas 

ainda previstas, estimar se a variabilidade nos valores superficiais de alcalinidade 

total ocorre por simples mistura provocada pela maré (região mais externa), ou se 

o balanço gerado pela respiração (produção primária) pode afetar também estes 

valores diminuindo (aumentando) este parâmetro nas águas superficiais da BG. 
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ANÁLISE DO USO DO SOLO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SURUÍ, 
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A Área de Proteção Ambiental (APA) Suruí, instituída pelo Decreto Municipal nº 

2.300 de 22/05/2007, no município de Magé (RJ) vem sofrendo a influência direta 

das obras, atualmente paralisadas, da PETROBRAS/COMPERJ e de uma acelerada 

ocupação urbana. Desde sua criação não possui plano de manejo ou investimentos 

em medidas mitigatórias de fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais, 

além de não possuir sede própria ou equipe especializada. O objetivo principal 

deste trabalho foi realizar mapeamento de uso e cobertura vegetal, por meio de 

classificação supervisionada de imagem de satélite Landsat-8 a fim de auxiliar no 

diagnóstico dos principais impactos atuais existentes na APA. Utilizou-se o QGIS e a 

sua extensão Semi-automatic Classification Plugin (SCP) que possibilita a 

classificação supervisionada de imagens de satélite. Foram usadas imagens de 

ponto e órbita 217/076 de 31 de janeiro de 2016 e rotinas de pré e processamento 

tais como: reprojeção, ajuste de reflectância de superfície, recorte de retângulo 

envolvente da APA, composição das bandas R5G4B3, além da fusão com a 

pancromática (resolução espacial de 15 m). Foram criadas 10 amostras de 

treinamento (ROI-creation) para a chave de interpretação com o método 

classificatório MAXVER pixel a pixel. Como resultados foram obtidas 5 classes: 

corpos hídricos (0,33% da área), área antropizada (41,57%), ocupação urbana 

(13,77%), solo exposto (1,65%) e vegetação (42,68%). Ao juntarmos as classes 

área antropizada com a ocupação urbana, estas ocupam mais de 55% da área da 

APA Suruí, o que denota um alto grau de impacto de desflorestamento da região, 

principalmente nas áreas costeiras já densamente ocupadas, como os distritos de 

Guia de Pacobaíba e Suruí ao sul e as zonas centrais de médio a baixa encosta no 

centro de Magé e Piabetá. Por interpretação visual de imagem de satélite de alta 

resolução (Google Earth Pro), foi possível identificar na faixa central do mapa um 

corredor de solo exposto, onde passam os dutos que ligarão a REDUC em Duque de 

Caxias ao COMPERJ em Itaboraí. Outro destaque ocorre nos pontos de exploração 

mineral que existem na APA, contados também por dados obtidos pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), existem pelo menos três 

grandes pedreiras de exploração de gnaisse (Tipo Suruí) e três saibreiras. É 

importante ressaltar que, mesmo a APA Suruí apresentando alto grau de áreas 

antropizadas, ainda goza de grandes áreas verdes em alto grau de preservação. 
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A água do mar e a atmosfera estão intimamente ligadas, fazendo com que essa 

interação provoque alterações no âmbito climático em todo o globo. Neste projeto, 

foram analisadas séries temporais de sete parâmetros meta-oceanográficos na 

região do Forte de Copacabana, Rio de Janeiro: temperatura do ar, pressão 

atmosférica, umidade, radiação, precipitação, vento e temperatura da superfície do 

mar. Os seis primeiros foram obtidos da estação automática (Instituto Nacional de 

Meteorologia, INMET) na região, enquanto os dados de temperatura da superfície 

do mar foram obtidos através da boia RJ-1 do Sistema de Monitoramento da Costa 

Brasileira (SIMCosta). Com o auxílio do programa Jupyter Notebook e, através da 

linguagem Python, foi possível a retirada de falhas das séries temporais (incluindo 

valores espúrios e valores em branco), assim como a interpolação com as médias 

dos valores vizinhos. Ademais, foi retirada a média dos respectivos parâmetros 

para que fosse possível se trabalhar com as anomalias e, então, foi realizada uma 

filtragem passa-baixa com o intuito de suavizar cada curva e atenuar as altas 

frequências, de maneira que fosse possível minimizar os ruídos de cada série. A 

partir de todos esses procedimentos, foi executada a análise espectral de cada uma 

das variáveis supracitadas afim da identificação dos sinais no âmbito do tempo. 

Com isso, de acordo com os picos resultantes, é possível observar quais as 

variáveis que tiveram o mesmo comportamento em termos de variância e verificar 

se um mesmo fenômeno interferiu em duas (ou mais) variáveis diferentes. 
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A remoção de poluentes das águas é um problema que aflige nossa sociedade. 

Visando solucionar esse problema, diversos processos são aplicados na remoção 

desses poluentes antes do seu descarte nos corpos d’água. Se por um lado, alguns 

processos são clássicos e aplicados à décadas, com o surgimento de novas classes 

de contaminantes faz-se necessário investir em pesquisa e desenvolvimento de 

novos processos para aplicações no tratamento de águas. Metais pesados não estão 

presentes apenas em efluentes industriais. Soluções aquosas desses metais são 

continuamente usadas em aulas práticas e projetos de pesquisas desenvolvidos na 

universidade. Entretanto, nem sempre essas soluções tem o correto descarte e 

acabam por serem despejadas na rede de esgoto. Nesse sentido, o objetivo do 

presente trabalho foi analisar o emprego do processo de osmose inversa na 

remoção de metais pesados de soluções aquosas em escala de bancada. A osmose 

inversa é um processo que emprega membranas poliméricas que agem como 

barreira seletiva, permitindo a permeação da água e retendo solutos de baixa 

massa molecular, como é o caso de íons metálicos em solução. Esse processo 

também é empregado em escala industrial para a dessalinização de águas salgadas 

e salobras para abastecimento público. Os experimentos empregaram soluções 

aquosas de metais e foi medida a capacidade das membranas em remover os 

metais da fase aquosa. Os resultados indicaram a remoção dos metais acima de 

92%, fato que demonstra a viabilidade do processo de osmose inversa na remoção 

de metais pesados de águas contaminadas. 
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De acordo com o “Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2012: volume Rio 

de Janeiro” entre 1991 e 2012 o número de registros de desastres naturais no 

estado do Rio de Janeiro aumentou 19 vezes. O impacto financeiro desses 

desastres não foi mensurado e possivelmente cresceu em proporções muito 

maiores se considerarmos o alto adensamento populacional. Os desastres naturais 

não impactam a vida da população apenas com a morte das vítimas, seus amigos e 

familiares, mas também impactam com a perda das moradias, o que dificilmente é 

contabilizado financeiramente, apenas no número de unidades. No estado do Rio de 

Janeiro, o impacto para a economia devido aos desastres naturais ainda não é 

mensurado de forma sistemática, devido à falta de ferramentas para essa avaliação 

que contemplem as particularidades e a realidade da disponibilidade de dados 

básicos no Brasil para realizar esse cálculo. Enquanto a sociedade global não adapta 

seu estilo de vida para minimizar a recorrência e a intensidade dos desastres 

naturais, podemos localmente tomar ações que diminuam a vulnerabilidade e 

aumentem a resiliência das comunidades locais. Para isso, a sociedade precisa 

conhecer: 1. Os perigos aos quais está exposta – Com base no inventário e no 

mapeamento dos processos perigosos de uma região é possível calcular a 

susceptibilidade a estes processos; e 2. As perdas potenciais devido aos processos 

perigosos – A partir de um mapa de Risco se identificam as pessoas, bens e a 

infraestrutura expostos aos processos perigosos mapeados durante a etapa de 

“conhecimento dos perigos aos qual está exposta”. Uma vez quantificadas as 

perdas é possível priorizar os investimentos estabelecidos. Isto posto, as principais 

motivações para a submissão deste projeto são: • A taxa crescente do número de 

mortes relacionadas a Desastres Naturais que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro 

e que poderiam ser evitadas; e • A crença de que ações de mudança da cultura da 

sociedade fluminense no que cerne a Redução de Risco de Desastre através da 

conscientização da população e a criação de dados e informações básicas do tema 

diminuam essa taxa de crescimento. O objetivo principal desse projeto é produzir 

uma base de conhecimentos técnico-científicos para que a sociedade fluminense 

possa se fortalecer e preparar-se para os Desastres Naturais que repetidamente 

ocorrem no Estado do Rio de Janeiro, através do aumento de sua resiliência e 

diminuição de suas vulnerabilidades. 
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A plataforma continental concentra um variado número de recursos naturais vivos e 

recursos minerais. O homem tem estabelecido áreas urbanas próximas à linha de 

costa, consequentemente, a plataforma continental tem sido utilizada para diversos 

fins, como extração de recursos naturais, dutos submarinos, atividades de 

dragagem e descarte dos materiais dragados, portanto, é importante conhecer esse 

ambiente. Este trabalho tem por objetivo mapear o substrato da plataforma 

continental adjacente à região metropolitana do Rio de Janeiro, através da 

utilização de dados disponíveis em bancos de dados. Foram analisados, em um 

sistema de informações geográficas, dados de profundidade do substrato para gerar 

um mapa e perfis batimétricos, além de informações sobre a textura e composição 

dos sedimentos, visando caracterizar a sedimentação na área de estudo. Assim, foi 

possível aprimorar a compreensão dos fatores que condicionam a sedimentação na 

área. A análise da topografia e dos sedimentos mostrou que a principal fonte de 

sedimentos terrígenos é a baia de Guanabara, e que devido à dinâmica de 

correntes, ao menos parte da distribuição sedimentar tem sentido oeste. A região 

leste mostrou-se escassa em sedimentos siliciclastos, dando lugar à sedimentação 

carbonática. Foi possível obter informações importantes com um baixo custo, ter 

compreensão satisfatória do que é a sedimentação na plataforma continental da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, informações que servirão de subsidio ao 

uso racional, à conservação deste ambiente, além de pesquisas cientificas. Palavras 

chave: Sedimentação superficial, plataforma continental, Rio de Janeiro. 
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A Lagoa Rodrigo de Freitas cada vez mais tem sido utilizada como um polo de 

atividades de lazer, turismo e esportivas. Com o advento das Olimpíadas na cidade 

do Rio de Janeiro no ano passado, foram sediadas as competições de remo e, 

portanto, ocorreram intervenções com o intuito de se adequar às necessidades de 

infraestrutura olímpica. Estas intervenções podem ter gerado melhorias por um 

lado, mas podem gerar problemas ambientais por outro se não for observado 

certos cuidados. O uso de um modelo hidrodinâmico pode trazer informações 

importantes sobre os cenários das modificações implementadas na lagoa, em 

simulações que comparem o antes e o depois e suas consequências. Assim, o 

trabalho tem como objetivo calcular o tempo de renovação das águas das lagoas, 

em diferentes contextos ambientais, tais como durante as estações secas e 

chuvosas, passagens de frentes frias e marés de sizígia e quadratura, bem como 

comparar o tempo de residência das águas antes e depois das modificações, por 

meio de simulações computacionais feitas por modelagem numérica utilizando o 

Modelo MOHID (Fernandes, 2005; Neves et al, 2001). O módulo de transporte 

lagrangeano do MOHID pode calcular o tempo de residência da água de um 

ambiente, portanto este foi o mais abordado e estudado para a desenvoltura deste 

projeto, com o auxílio de manuais do MOHID e livros sobre hidrodinâmica No 

entanto, após importar os dados de batimetria da Lagoa Rodrigo de Freitas para o 

programa MOHID, foram feitos ajustes no mapa criado de forma que ficassem 

menos discrepantes as diferenças de batimetria, convertendo todas as fontes a um 

mesmo datum. Foram adicionados pontos de entrada e saída de maré e foi feito o 

download de um arquivo de maré (Tide FES 2012) o qual faria com que o programa 

entendesse que iria ser rodado um modelo com aqueles pontos de forçante de 

maré. Posterior a esses ajustes, foram feitos testes com as variáveis de 

temperatura, salinidade, dentre outras, com o intuito de entender se o modelo 

estava rodando sem erro, antes de ele processar mais informações e, quando o 

erro era encontrado, tentava-se decifrar o que havia de errado para finalmente 

repará-lo. Em seguida, foram criados “boxes” onde serão adicionadas partículas 

que irão circular pela Lagoa, a partir de 3 lugares diferentes, o que dará uma noção 

maior das direções do fluxo de água que corre pela Lagoa. Uma vez calibrado, o 

modelo fica apto para rodar os cenários pretendidos no âmbito do projeto. 
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Todos os dias, vinte quatro horas por dia, nossos ouvidos estão “ligados”, até 

quando dormimos eles ainda estão a perceber micro sons e ruídos ao nosso redor. 

Normalmente damos pouca atenção ao cuidado de nossos ouvidos e ao 

comportamento físico do som. Porém durante muito tempo o som atraía diversos 

cientistas, filósofos, matemáticos, militares e artistas, todos com o intuito de 

entende-lo, observar seu comportamento e propagação, descobrir suas 

características e usa-lo para produzir música ou como instrumento tático num 

campo de batalha. Desta curiosidade nasceu o estudo da acústica que associou o 

som como um tipo de onda. O estudo da onda já era mais antigo, Leonardo da 

Vinci já havia escrito sobre ”Acontece com frequência que a onda foge do local onde 

foi criada enquanto a agua não; do mesmo modo se passa com ondas que o vento 

forma num campo de trigo, enquanto o trigo permanece no mesmo lugar” (Halliday 

et al., 1997: p 400). Neste trecho ele fala sobre uma característica da onda, de 

apenas transportar energia e não matéria. Usando como referência e material de 

apoio os livros “Acústica aplicada ao controle de ruído” do autor Sylvio R. Bistafa, 

“Acústica Musical” do autor Luís L. Henrique e “Física e Música” organizado por 

Maria Lúcia Grillo e Luiz Roberto Perez pesquisei o conceito do som como uma onda 

plana ou esférica e sobre as características físicas do som, como: timbre, altura, 

intensidade e duração. Além disso, estudei os níveis de intensidade sonora (NIS), 

de como eles são medidos, sua escala e aparelhos que medem o NIS. Dessa forma 

pude entender como o nosso ouvido capta os sons e a faixa de frequência que o ser 

humano é capaz de ouvir e por fim os danos que altos NIS podem causar a nossa 

audição e os cuidados que devemos ter com nossos ouvidos. 

 
E-mail: mluciag@uerj.br 
  



 

 
 91 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO APLICADA À ANÁLISE AUTOMÁTICA 

DE IMAGENS 

Área temática Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Metodologia e 

Técnicas da Computação 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
GUILHERME LUCIO ABELHA MOTA 

Estagiário 
Renan Bides de Andrade 

 
Biolixiviação é uma técnica barata, eficiente e de menor risco ambiental para a 

extração mineral a partir de rejeitos e minérios de baixo teor. No projeto, para 

garantir reprodutibilidade nas análises faz-se uso do processamento digital de 

imagens (PDI) de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os algoritmos de PDI 

empregados são custosos e o volume de imagens grande. Assim, a busca por 

alternativas eficazes impõe o uso de computação de alto desempenho. A pesquisa 

recebeu financiamento da Faperj (processo E-26/110.124/2014) para a instalação, 

no Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Uerj, de um cluster de pesquisa 

dotado de um nó frontend e 10 nós escravos, todos com processadores Xeon 2.8 

GHz e 8 GB de memória. No projeto, o bolsista de Estágio Interno Complementar 

(EIC) tem por responsabilidades: instalar e manter em operação o cluster; rodar 

processos de computação paralela; dar suporte aos usuários e; verter programas 

sequenciais em programas paralelizados. Este resumo compreende as atividades da 

bolsa de EIC durante pouco mais de um ano. No início da vigência, Leonardo Lima 

Marinho havia acabado de iniciar o estudo sobre como instalar o software da 

infraestrutura básica do cluster. Ao substituí-lo, Renan Bides de Andrade recebeu 

um relatório bem organizado, permitindo que avançasse com mais facilidade, e um 

ambiente de teste com apenas duas máquinas, um frontend e um nó escravo. O 

estudo visava ao desenvolvimento de uma rotina de instalação do software, com 

garantia de segurança, a ser reproduzida no cluster. A estratégia é clonar diversas 

vezes o nó escravo configurado na fase de estudo. A infraestrutura de software 

instalada compreende: o sistema operacional Ubuntu Server 14.04, servidores 

DHCP, SSH, NFS e LDAP e o protocolo MPI. Foi configurado o Wake on Lan, 

permitindo que os nós sejam ligados remotamente e desenvolvidos programas para 

ativar e desativar o cluster remotamente. Além disto, o bolsista auxiliou na 

instalação da plataforma distribuída Hadoop 2.6, que é escalável e baseada no 

conceito de MapReduce, que divide o trabalho em itens menores, os quais podem 

ser distribuídos entre os nós do cluster para serem processados em paralelo. O 

gerenciamento de recursos é feito pelo YARN e o monitoramento, replicação e 

balanceamento dos dados nos nós é feito pelo HDFS. O desenvolvimento e 

avaliação da escalabilidade de uma implementação Hadoop para a biolixiviação é o 

tema de pesquisa do mestrando Felipe Schimith Batista. 
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Os manguezais possuem importante função na biodiversidade de espécies marinhas 

e estão entre os principais ecossistemas sequestradores de carbono. Para medir o 

porte das florestas e monitorar seu desenvolvimento aspectos estruturais são 

utilizados como a medição em campo da altura e diâmetro a altura do peito (DAP). 

Apesar de eficaz e alcançar o resultado final, demandam cansativos trabalhos de 

campo. Com o advento do LiDAR, uma técnica de varredura e rastreamento 3D, é 

possível medir estrutura e avaliar a biomassa entre outros aspectos da floresta. 

Este estudo utiliza o laser scanner terrestre (TLS – terreste laser scanner) para 

obter medidas de estrutura básicas e compará-las com o método tradicional. O 

objetivo geral do projeto é avaliar se a coleta tradicional poderá ser substituída pela 

tecnológica e, assim, mais eficiente. Para tal, o equipamento escolhido foi FARO 

Laser Scanner Focus 3D, que realiza leituras em torno de pontos fixos pré 

estabelecidos. O scanner capturou de 1 a 6 cenas no manguezal de Guaratiba, Rio 

de Janeiro, para pós-processamento de dados e individualização das árvores 

através do software Scene. As cenas foram reunidas, formando uma nuvem de 

pontos. Neste projeto, foram escolhidas as formas círculo, elipse e spline a fim de 

determinar a forma cujo diâmetro melhor se aproxima do DAP medido em campo. 

Em parceria com a UFJF no Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional 

(MAC) está sendo desenvolvido um algoritmo para leitura da nuvem e posterior 

leitura de dados ecológicos e modelos tridimensionais. Tavares et al (2016) 

apresentou o resultado do algoritmo ao ser comparado com o esperado, ou seja, o 

medido por técnicas manuais mostrou-se satisfatório, além de que os três métodos 

apresentaram comportamentos semelhantes principalmente de 4 a 6 cenas, o que 

nos mostra que o numero conveniente de escanementos provavelmente se 

encontra neste intervalo. Com base nas leituras, o erro de Avicennia schaueriana 

variou de 0,50% (“spline”) a 9,29% (círculo), na Laguncularia racemosa, de 4,90% 

(“spline”) a 19,43% (círculo) e na Rizophora mangle, de 0,61% (“spline”) a 35,41% 

(círculo), dando bons resultados para o estudo. 
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DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO E CAFEÍNA EM 
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Atualmente diversos medicamentos, possuindo como princípio ativo o ácido 

acetilsalicílico (AAS) conhecido por seu efeito analgésico, são frequentemente 

utilizados pela população. Alguns desses medicamentos, além do AAS, possuem 

cafeína (CAF) para combater os efeitos colaterais tais como sonolência. A técnica de 

referência para determinação desses analitos é a cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC), que embora seja uma técnica consolidada, possui alguns pontos 

negativos, tais como alto gasto de solvente orgânico (prejudicial em termos 

ambientais), longo tempo para o condicionamento da coluna antes e após a análise. 

Em virtude disso, a proposta desse projeto foi desenvolver uma metodologia 

alternativa para a determinação de AAS na presença de CAF em fármacos e urina, a 

partir da espectrofluorimetria acoplada à quimiometria. Os medicamentos 

escolhidos foram: Melhoral® - 500 mg de AAS e 30 mg de CAF; Doril® - 500 mg 

de AAS e 30 mg de CAF e Coristina D® - 400 mg de AAS e 30 mg de CAF. A 

primeira etapa consistiu em testes preliminares com padrão aquoso para verificar 

os comprimentos de onda de excitação e emissão máximos para o AAS e a CAF. 

Dessa forma foi possível se estabelecer a faixa de comprimento de onda de 

excitação e emissão (280 – 310 nm e 370 – 480 nm respectivamente, com 

intervalo de 2 nm para cada), obtendo-se para cada amostra uma matriz de 

excitação – emissão (MEE) de dimensões 16 x 56. Os analitos, nos medicamentos, 

foram determinados fazendo uso da calibração multivariada de primeira ordem, no 

caso o PLS (regressão dos mínimos quadrados parciais). Já para a urina, os ensaios 

consistiram em duas etapas, determinação dos analitos pelo método da adição de 

padrão e monitoramento dos mesmos na urina após ingestão dos fármacos. Para 

tratar os dados obtidos pelas determinações em urina, foi usada a calibração 

multivariada de segunda ordem, no caso PARAFAC (análise dos fatores paralelos) 

para fazer a deconvolução dos espectros e determinação dos analitos em urina. 

Também serão determinados parâmetros de mérito para a metodologia proposta. A 

faixa de concentração trabalhada foi de 0,8 – 1,8 mg/L (AAS) e 0,04 – 0,14 mg/L 

(CAF), sempre todas as amostras preparadas em triplicata. A validação da 

metodologia será feita por HPLC para fins de comparação de resultados obtidos. 
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O aumento da concentração populacional na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

e o crescimento das indústrias ao redor da Baía de Guanabara se deram de forma 

desproporcional, resultando em inúmeros impactos e conflitos sociais e ambientais, 

entre eles a expansão das atividades portuárias e a necessidade de ampliação dos 

acessos aquaviários. Essas transformações estão atreladas às necessidades de 

acompanhamento de demanda de importação e exportação de mercadorias, regidos 

pela economia de escala. Tais intervenções no ambiente estuarino implicam numa 

série de impactos, que envolve alteração da qualidade da água e do sedimento não 

apenas local das obras, mas também nas áreas de descartes de sedimentos 

dragados, denominados áreas de bota-foras. Além disso, é observado a geração de 

conflitos diretos com comunidades tradicionais que dali retiram seu sustento, como 

a comunidade pesqueira de Niterói e Rio de Janeiro. A dragagem de 

aprofundamento é crucial para o inevitável aperfeiçoamento tecnológico dos 

transportes marítimos, e a dragagem de manutenção será sempre realizada por 

motivos evidentes. A presente pesquisa tem sido realizada a partir de: (i) a 

contextualização das últimas dragagens portuárias no atual cenário político, 

econômico e ambiental da região da Baia de Guanabara e município do Rio de 

Janeiro; (ii) definições e identificação dos problemas associados à dragagem 

portuária de aprofundamento e de manutenção, e os possíveis impactos no meio 

ambiente e população do entorno da Baia de Guanabara; (iii) A identificação dos 

atores envolvidos na área de influência da dragagem portuária em estuários 

urbanos e sua participação na fiscalização, gestão e monitoramento ambiental. São 

definidos os principais impactos ambientais tanto na área de dragagem como na 

área de descartes e análises de alternativas mais eficientes e viáveis no ponto de 

vista econômico para amenizar tais impactos, contribuindo assim para uma gestão 

ambiental mais eficiente e participativa como modelo de aplicação e instrumento de 

controle pelos órgãos ambientais competentes. 
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Processadores de propósito específico e aceleradores em hardware tornaram-se 

substitutos atraentes dos processadores de propósito geral para se extrair 

desempenho a um custo reduzido de consumo de recursos e energia, visto que eles 

podem ser projetados para melhor satisfazer os requisitos de diversas aplicações de 

computação de alto desempenho. Um conjunto de operações que são 

frequentemente executadas por uma aplicação ou classe de aplicações são fortes 

candidatos a serem implementados como um acelerador em hardware ou como um 

conjunto de instruções complexas no caminho de dados de um processador de 

propósito específico, resultando em uma aceleração substancial do tempo de 

execução da aplicação em questão. As FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) 

são uma classe de circuitos integrados projetados para serem (re-)configurados por 

um projetista de hardware ou por um arquiteto de computadores. Elas possibilitam, 

por exemplo, a especificação de novos processadores ou aceleradores em 

hardware, dedicados ao processamento eficiente de uma dada aplicação. As FPGAs 

modernas possuem lógica programável suficiente para permitir a especificação e 

implementação de algoritmos complexos em seu hardware. Para tanto, a 

comunidade científica vem pesquisando formas de facilitar essa exploração de 

paralelismo em FPGA com arquiteturas guiadas pelo fluxo de dados (“dataflow”), 

bibliotecas de programação, técnicas de síntese automática de circuitos e 

mecanismos de extração automática de paralelismo para casos mais específicos, 

além de buscar novas soluções paralelas para auxiliar pesquisadores das diversas 

áreas de conhecimento. 
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O estudo foi realizado em dois pontos da baía de Sepetiba, na proximidade dos 

locais onde há ocorrência de manguezais (Guaratiba (SEP I) e Itacuruça (SEP III)). 

Os testemunhos sedimentares foram obtidos por amostrador do tipo Kullemberg, 

equipado com tubos de alumínio para a determinação do teor de finos, carbono 

orgânico (Corg) e nitrogênio (NT). O teor de finos (silte e argila) foi determinado 

através de técnica de peneiramento a úmido. A concentração de carbono orgânico e 

nitrogênio total das amostras foi obtida através de analisador elementar CHNS 

Thermo Flash, seguindo método de Hedges e Stern (1982). Em relação ao teor de 

finos, os dois testemunhos analisados apresentaram diferentes características, 

variando de 19 a 81 %. O testemunho SEP I apresentou um percentual de finos 

mais elevado ao longo de todo testemunho (mediana igual a 71,9 %), e 

relativamente homogêneo. Em SEP III observa-se o aumento do teor de finos para 

as camadas mais recentemente depositadas. O maior percentual de sedimentos 

finos na estação de coleta SEP I indica condições de deposição de ambientes menos 

energético no setor leste da baía, enquanto no setor norte a hidrodinâmica é mais 

atuante, especialmente na base do testemunho e vem tendo suas condições 

modificadas ao longo do tempo, se tornando uma área com menor hidrodinamismo 

em tempos atuais. A concentração de Corg nos sedimentos variou de 1,66 mg.g-1 

a 5,82 mg.g-1. Já as concentrações de NT variaram entre 0,28 e 1,14 mg.g-1. Os 

valores de Corg, de forma geral, possuem uma tendência de redução nas camadas 

mais superficiais dos testemunhos. Em ambos os perfis nota-se um aumento das 

concentrações de Corg na camada entre 60 a 65 cm. A concentração de NT 

permanece relativamente constante da superfície ao fundo, o que pode significar 

que a maior parte do N mais lábil foi reciclado antes da sedimentação do material 

orgânico. A razão molar C/N, que permite uma interpretação em relação à origem 

da matéria orgânica preservada nos testemunhos sedimentares, variou entre 4,55 e 

19,7. Os maiores valores da razão C/N foram determinados em SEP III (9,44), 

enquanto SEP I apresentou valores bastante menores (5,77). De maneira geral, os 

sedimentos dos dois testemunhos são caracterizados por baixa razão C/N, com 

valores entre 4,5 e 19,7 e mediana de 8,8, apresentando maiores valores em cada 

perfil na camada entre 60 - 65 cm de profundidade. 
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A Baía de Guanabara (BG) é um sistema eutrofizado sujeito a variações de curta 

escala temporal, devido, principalmente, à ação das marés. Nesse sistema, muitos 

são os trabalhos que destacam a importante contribuição do nanofitoplâncton, 

notadamente a fração entre 10 μm e 20 μm, para a comunidade fitoplanctônica, 

tanto em densidade quanto em biomassa. Nesse estudo pretendemos avaliar a 

biomassa como clorofila-a e a produtividade primária de diferentes frações de 

tamanho destes organismos autotróficos, em curta escala temporal ao longo do 

canal central, na baía de Guanabara, assim como, comparar métodos para 

determinação da clorofila-a. Para atender esses objetivos, foram coletadas 

amostras para a determinação de clorofila-a e produtividade primária em 8 

estações, ao longo do canal central, em duas profundidades (superfície e fundo), 

durante um ciclo completo de maré (13 horas), em Setembro/2015 e Março/2016. 

As concentrações de clorofila-a foram determinadas a partir de fluorescência in vivo 

e espectrofotometria. A produtividade primária foi avaliada através da 

fluorescência, a partir do transporte de elétrons (ETR), empregado como um 

indicador dessa variável. Os resultados aqui obtidos mostram a semelhança do 

método de fluorescência com o método de Lorezen (1966), um dos métodos mais 

utilizados na análise de dados pretéritos na BG. A correlação elevada entre o 

método de fluorescência e os demais métodos espectrofotométricos testados 

permite a sua recomendação como alternativa rápida e de relativo baixo custo para 

a análise da biomassa primária na BG. A biomassa e produtividade (ETR) primárias 

variaram tanto espacialmente, com maiores valores nas estações mais internas e 

junto à superfície, quanto sazonalmente, com maiores valores de biomassa 

fitoplanctônica em Setembro/2015 período menos chuvoso com maior contribuição 

do nanofitoplâncton, e maior produtividade primária em Março/2015. A maré 

influenciou na distribuição dessas variáveis ao longo do canal central, 

provavelmente como conseqüência do transporte de células, aspecto esse que deve 

ser estudado em maior escala temporal. 
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Este resumo apresenta os objetivos, os principais procedimentos metodológicos e 

os resultados parciais obtidos pelo projeto de pesquisa “Geoprocessamento aplicado 

ao estudo dos riscos ambientais em área do entorno de unidade de conservação no 

Município do Rio de Janeiro (RJ)”, cadastrado no Departamento de Estágios e 

Bolsas/SR-1/UERJ. A pesquisa vem sendo realizada na vertente leste do Maciço da 

Pedra Branca, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, onde se localiza o Parque 

Estadual da Pedra Branca. Nesse parque situa-se uma das maiores florestas em 

área urbana no Brasil e no mundo, sendo fundamental a sua preservação. Contudo, 

nas últimas décadas, a área vem sofrendo desmatamento para dar lugar a novas 

áreas construídas, acarretando e agravando situações de riscos ambientais. O 

objetivo é avaliar, na área de estudo, alguns riscos, como de ocorrência de 

movimentos de massa e de inundações e de proliferação de alguns vetores 

transmissores de doenças por veiculação hídrica. Foram realizados os 

procedimentos: revisão bibliográfica sobre riscos ambientais e vulnerabilidade 

social; diagnóstico ambiental da área de estudo por geoprocessamento; 

georreferenciamento de registros de secretarias e da defesa civil municipais; 

levantamento de notícias em jornais; levantamento de laudos da Fundação Geo-

Rio; participações em reuniões do Conselho do parque. Foram obtidos os seguintes 

resultados parciais: mapas temáticos diversos; planilhas eletrônicas e 

espacialização dos registros atualizados de ocorrência de deslizamentos, 

inundações e de infestação de mosquitos da dengue, roedores e caramujos; arquivo 

com reportagens selecionadas sobre ocorrência de movimentos de massa na cidade 

do Rio de Janeiro; tomadas de decisão sobre estratégias de gestão participativa do 

parque; resumos expandidos e trabalhos apresentados em eventos internos e 

externos. Os resultados obtidos possibilitarão identificar as áreas mais críticas 

quantos aos riscos ambientais estudados, além de comporem um banco de dados 

espaciais detalhado, a ser disponibilizado ao poder público, à comunidade técnico-

científica e à população. 
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Este resumo traz os resultados da participação do bolsista de EIC, no LET-

Laboratório de Estudos Tectônicos da Faculdade de Geologia da UERJ. Durante o 

ano de 2016, o bolsista participou de vários projetos de geoprocessamento, 

incluindo a aquisição e tratamento de dados geológicos. Ele também contribuiu no 

Projeto Cartas Geológicas 1:50.000 (Folha Luminárias), nas atividades de 

digitalização dos dados coletados em campo, verificação e correção das seções 

geológicas, além de atuar no acabamento digital do produto final. O objetivo final 

foi a elaboração de seções geológicas digitais controladas e precisamente atreladas 

ao mapa geológico. As atividades foram: a) criar uma planilha de pontos com 

informações adquiridas em campo (coordenadas geográficas, estruturas geológicas, 

litologia); b) digitalização do mapa de campo; c) atribuição das informações aos 

elementos gráficos do mapa e; d) confecção das seções geológicas. Para a 

execução dessas tarefas foram utilizados o Microsoft Excel (planilhas eletrônicas), o 

ArcGis 10.1 (sistema SIG, tabela de atributos, mapas e seções), o Corel Draw X7 

(arte final das seções geológicas e legendas) e o Stereonet 32 (análise estrutural). 

Para cada ponto (estação geológica) em mapa foram atribuídas informações 

descritas nas cadernetas de campo. Já para as seções geológicas foi necessária a 

localização precisa dos contatos litológicos e estruturas em mapa, casando-os com 

os das seções. As seções foram redesenhadas usando técnicas de Mapeamento 

Geológico em papel vegetal e digitalizados para os computadores do LET. Por fim, 

com o software CorelDraw, foi possível colorir as camadas das seções, e dar 

acabamento digital ao produto final. Na construção das seções tem-se que cuidar 

com muita precisão das relações angulares das estruturas geológicas, e da 

superfície topográfica, para que medidas executadas nas seções desenhadas sejam 

coerentes com as medidas reais em campo, por exemplo, a profundidade de 

determinada estrutura em certo ponto do mapa. Além disso, todos os conceitos 

geológicos têm que estar contemplados geometricamente nos mapas e seções, 

para que se tenha uma coerência geológica. Com a visualização desses problemas 

foi possível então corrigi-los e aperfeiçoar o produto final, avançando assim para a 

futura publicação do Mapa Geológico da Folha Luminárias, escala 1:50.000. 
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O objetivo do projeto intitulado “Ensino de Física III: Eletricidade e Magnetismo à 

distância através da plataforma Moodle” é 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 à distância. Facilitar o processo de ensino-

aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre os participantes do 

projeto e o aprendizado contínuo. Suporte complementar ao conteúdo da disciplina 

de Física III, apresentando o seu conteúdo de outra maneira do apresentado 

presencialmente através de fóruns de discussões, notas de aulas, exercícios e 

soluções, simulações em Java, vídeos de atividades experimentais, questionários, 

entre outros recursos do Moodle. O projeto se desenvolveu numa perspectiva 

metodológica centrada nos alunos matriculados nos cursos de Física, Engenharias, 

Matemática, etc. 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. O projeto teve como proposito principal 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. As 

estratégias colaborativas, e por extensão as interações sociais, são de fundamental 

importância para o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no cotidiano 

universitário, 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). 

 
E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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ESTABELECIMENTO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO PARA FINS 

DE VALORAÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

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 
Julia Valenca Santiago 

Marília Barreto Paulucci 

 
O estado do Rio de Janeiro apresenta solos com diferentes níveis de degradação. A 

principal causa da degradação é o uso excessivo com gado bovino, porém mesmo 

em áreas agrícolas há a necessidade de manejar de forma mais adequada o solo. 

As ações para reverter a degradação dos solos envolvem mudanças no manejo de 

propriedades rurais e a aplicação novas metodologias para recuperar pastos e 

nascentes. Mesmo que se tenha certeza das metodologias empregadas é necessário 

avaliar os indicadores de qualidade do solo e da água. Estes indicadores poderão 

ser utilizados para que se possa ter uma ideia dos serviços ecossistêmicos que 

estão sendo prestados pelas propriedades. A avaliação ecossistêmica parece ser um 

bom indicador para mensurar o retorno em termos de qualidade ambiental das 

medidas adotadas. Neste momento estão sendo propostos apenas indicadores 

relacionados serviços de regulação (controle de erosão e regulação e qualidade 

hídrica). Foi eleita uma área no município de Santo Antônio de Pádua. Nesta área 

será avaliada uma cesta de indicadores de qualidade do solo e da água para fins de 

avaliação de serviços ecossistêmicos. Os indicadores para o solo foram: textura, 

densidade aparente, porosidade total, teor de matéria orgânica, pH e complexo 

sortivo. Os indicadores biológicos serão avaliados a partir da emissão de CO2. E as 

águas serão avaliadas a partir da vazão nas nascentes e através de parâmetros 

físico-químicos. A adoção do modelo de avaliação ecossistêmica permitirá entender 

como funciona a dinâmica da paisagem e como ela reflete na produção dos serviços 

ecossistêmicos. As inter-relações entre todos estes elementos permitirá 

compreender o funcionamento da paisagem. Os indicadores e os serviços 

escolhidos devem-se ao fato de serem reconhecidamente capazes de apontarem os 

impactos de diferentes sistemas de produção no provimento de serviços 

ecossistêmicos; além de serem de baixo custo, fácil aquisição e medição, com 

significado prático que facilita sua interpretação e compreensão por parte do 

público-alvo (tomadores de decisão e produtores). 

 
E-mail: antoniossoares@gmail.com 
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MONTAGEM DE COLEÇÃO DE AMOSTRAS E LÂMINAS PARA 

MICROTECTÔNICA 

Área temática Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade FACULDADE DE GEOLOGIA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
RODRIGO PETERNEL MACHADO NUNES 

Estagiário 
Thais Mothé Maia 

 
Este projeto visa montagem, manutenção e ampliação de coleção de amostras e 

lâminas delgadas para a disciplina Microtectônica, de forma a abranger a grande 

diversidade de rochas e estruturas com variedade de material e quantidade 

suficiente para atender turmas de alunos com no máximo 15 integrantes, tanto da 

graduação quanto da pós-graduação. A seleção de material é feita a partir de: 

amostras de rochas em arquivo da litoteca da FGEL e em trabalhos de campo 

associados a disciplinas da graduação e de pesquisa; lâminas delgadas da coleção 

de petrologia metamórfica, sedimentar e ígnea; lâminas deslgadas de projetos de 

pesquisa já realizados e em andamento. Assim este projeto pretende montar uma 

coleção inicial com aproximadamente 200 a 300 lâminas, que deverá ser atualizada 

e ampliada no decorrer dos anos seguintes. O projeto será desenvolvido em etapas 

de laboratório, para seleção e descrição de amostras e lâminas já existentes na 

Faculdade de Geologia, e de campo, para coleta de novas amostras a fim de 

completar a coleção. A primeira etapa do projeto será a avaliação das lâminas 

existentes no Laboratório de Petrografia da FGEL e de lâminas de trabalhos já 

finalizados de monografia, mestrado e doutorado, que os autores queiram colaborar 

com o projeto, para selecionar aquelas que tenham características interessantes 

para o estudo de Microtectônica. A segunda etapa será a avaliação de amostras de 

rochas existentes na FGEL que sejam interessantes para a Microtectônica a fim de 

confeccionar novas lâminas delgadas para a coleção. A terceira etapa será realizada 

após a seleção do material já existente na FGEL com o intuito de complementar a 

coleção com novas amostras. Serão realizadas atividades de campo em regiões 

específicas, principalmente zonas de cisalhamento, no estado do Rio de Janeiro e 

regiões próximas de estados limitrofes para coleta de amostras para confecção de 

lâminas delgadas. Em todas as etapas serão realizadas descrições das amostras e 

lâminas, organização do material e espaço para armazenamento da coleção. 

 
E-mail: rpeternel@gmail.com 
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METODOLOGIA DE INTERPOLAÇÃO DE DADOS DE MARÉ EM SÉRIES 

TEMPORAIS COM FALHAS 

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 
ANA LUCIA TRAVASSOS ROMANO 

Supervisor Participante 
Alessandro Filippo 

Estagiário 
Beatriz Bressan de Souza e Silva 

 
O estudo em questão é referente aos dados horários de variação do nível do mar na 

Baía de Guanabara ao longo do período de 50 anos e tem como objetivo a criação 

de um banco de dados com valores precisos e completos para uma posterior 

análise dos eventos antrópicos, meteorológicos e oceanográficos responsáveis pelas 

alterações no ciclo de marés desde a década de 60 até os dias atuais. Assim, as 

atividades realizadas consistiram na utilização da linguagem Python de 

programação para a execução das seguintes etapas: Dentre seis estações 

maregráficas localizadas na Baía de Guanabara, aquela que apresentou a série 

temporal mais completa foi escolhida como base para criação do banco de dados; 

Foram identificadas todas as datas faltantes na série temporal escolhida; Todas as 

séries foram, então, padronizadas para que apresentassem o mesmo formato de 

data, hora e sistema métrico; Assim, a segunda série mais completa foi escolhida 

para completar os dados faltantes; Novamente, foram localizadas as datas ainda 

sem dados e foram completadas com a seguinte série mais completa até que todos 

os marégrafos tenham sido analisados; Os dados ainda faltantes foram, então, 

interpolados a partir da análise de todos os dados apresentados; Posteriormente, 

foram plotados gráficos com o intuito de comprovar a qualidade dos dados. Com 

isso, os resultados alcançados se mostraram bastante satisfatórios e permitiram a 

criação de um banco de dados preciso e completo que ainda vem sendo atualizado 

trimestralmente com os dados mais recentes da maré na Baía de Guanabara. 

 
E-mail: nanatromano@gmail.com 
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MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: 

QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VISITAÇÕES MARÍTIMAS. 

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 
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDEZ 

Estagiário 
Sidharta Soares Pereira 

 
Vivemos hoje em uma era de interdependência global sem precedentes, na qual as 

fronteiras nacionais representam barreiras relativamente pouco importantes nas 

trocas comerciais entre as nações. De acordo com a Organização Marítima 

Internacional, mais de 90% de todo o transporte comercial é feito por via marítima. 

Quanto aos tipos de embarcações, os mais comuns são: Supridores (Supply boats), 

Tanques (Petroleiros ou gazeiros), Carga geral (porta-containers, transportadores 

de veículos) entre outros. Usando os dados da UNCTAD (Conferencia das Nações 

Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento) em sua publicação Review of Maritime 

Transport, 2016, um volume total de 9.84 bilhões de toneladas de carga foi 

transportado por uma frota total de 89.464 navios. No que se refere ao Brasil, o 

primeiro trimestre de 2016 apresentou um crescimento de cerca de 3% no 

movimento dos portos em comparação ao mesmo período de 2015. No tocante a 

parceiros comerciais, na exportação, a China foi destaque, com aproximadamente 

45% de toda movimentação, seguido pelo Japão (6,3%) e Holanda (5,8%), e na 

importação o destaque é dos Estados Unidos (21,9%), Argentina (7,5%) e China 

(7,0%). O Porto do Rio de Janeiro conta com 6.740 m de cais contínuo, divididos 

em três trechos: Cais da Gamboa, de São Cristóvão e do Caju, tendo uma 

movimentação acumulada no primeiro semestre de 2016 de 43.310 toneladas. 

Além disso, um número significativo de embarcações de cruzeiro aporta na Baía de 

Guanabara. No período de 2013 a 2014 foram registrados 395.407 passageiros, 

sendo 97.848 no tocante ao desembarque, 97.366 em embarque e 200.193 em 

transito. As embarcações foram tabuladas e classificadas quanto: (i) País e porto de 

origem; (ii) Bandeira; (iii) Tipo de embarcação; (iv) Tonelagem ; (v) Velocidade em 

nós; (vi) dimensões (largura e comprimento) e (vi) Calado. Esses resultados dão 

suporte a duas teses de doutorado atualmente em andamento no PPGMA/UERJ. 

Nessas teses, são utilizados os dados de procedência, tonelagem e bandeira de 

registro das embarcações, para avaliação do risco de introdução do vibrião colérico 

e a conformidade com a legislação da IMO com relação aos sistemas 

antiincrustantes, respectivamente. O projeto está em pleno andamento e teve sua 

renovação solicitada. 

 
E-mail: hallfz@terra.com.br 
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PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA EM MANGUEZAIS DA PORÇÃO SUL 

FLUMINENSES: GUARATIBA, RJ 

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 
FILIPE DE OLIVEIRA CHAVES 

Supervisor Participante 
Clarisse Rodrigues e Silva 

Marciel Rocha de Medeiros Estevam 

Mário Luiz Gomes Soares 

Estagiário 
Clara Silveira Azar 

Voluntário 
Breno Henrique de Souza 

Gisele da Mota Lyra 

Giulliana Tammy da Silva Motooka 

Manoela Barbosa de Oliveira 

Marianna da Costa Castro 

William dos Santos Moraes 

 
O manguezal é um ecossistema que apresenta uma vegetação adaptada às 

mudanças de maré, e de suma importância para o equilíbrio ambiental da costa. 

Trata-se de um sistema marinho costeiro presente em regiões tropicais e sub-

tropicais do globo terrestre. Esse ecossistema é muito importante social e 

ecologicamente, como por exemplo, para a pesca e o transporte de detritos 

orgânicos para cadeias tróficas contíguas. Logo, torna-se indispensável a 

compreensão de fatores que controlam a produção de serapilheira (raízes, frutos, 

folhas, flores, troncos) no manguezal. Atualmente, o monitoramento de longo prazo 

está sendo muito utilizado, pois avalia o funcionamento e as mudanças do 

ecossistema estudado em uma dinâmica temporal extremamente ampla. Esse 

trabalho tem como objetivo a análise quali/quantitativa da produção de 

serapilheira, bem como a comparação sazonal da mesma, entre as florestas de 

mangue localizadas em Guaratiba, RJ. A metodologia utilizada para a estimativa da 

produção de Serapilheira é descrita por Cintrón & Schaeffer-Novelli (1984) e Brown 

et al. (1989). Para esse estudo, são utilizadas cestas coletoras, cada uma com uma 

área de 0,25m². Nas duas florestas estudadas nesse projeto, as cestas são 

distribuídas ao longo de seis transversais, três perpendiculares à Baía de Sepetiba, 

e três perpendiculares ao Rio Piracão, totalizando assim, 18 estações e 108 cestas 

coletoras. Esse projeto baseia-se na análise de produção de Serapilheira de 

dezembro de 2015, até dezembro de 2016. 

 
E-mail: filipe.chaves@uerj.br 
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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 
Ana Carolina Labre Gonçalves 

Leonardo de Oliveira Tiotonio 

 
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 IME. O LABIME ocupa uma área de aproximadamente 500 m2, 

incluindo portaria, banheiros e 17 salas, destinadas à projetos de pesquisa, aulas 

de laboratório de computação, projetos de iniciação científica, equipamentos de 

rede e servidores, sala de manutenção, laboratório de consulta usado pelos alunos 

do IME, sala para equipe de suporte (incluindo Estagiários), sala para funcionários 

administrativos; sala de depósito de equipamentos. O LABIME possui uma equipe 

de suporte de informática que atende todo o IME, nas seguintes demandas: - 

Manutenção de todos os computadores do instituto, composto por 

aproximadamente 325 computadores, com perspectiva de aumento para 450 até o 

final de 2016, com verba de projetos da FAPERJ. - Manutenção e monitoramento da 

rede dos bloco A, B, D e F do 6o andar, incluindo pontos de acesso wifi, firewall, 

DHCP, DNS. - Gestão de servidores web que hospedam o site do IME, site do 

mestrado CComp, site da especialização em matemática, sites dos professores, 

sites dos Cadernos do IME. - Apoio na gestão de máquinas de projetos de 

professores. Os professores são responsáveis pelos sites e serviços de seus 

projetos, mas usam a infraestrutura do LABIME para hospedá-los. - Gestão do 

sistema de reserva de laboratórios. Este projeto visa dar oportunidade ao bolsistas 

de adquirir conhecimentos em suporte de TI, administração de redes e sistemas e 

de participarem desse momento de crescimento do Instituto. Além do aprendizado, 

o estágio no LABIME tem proporcionado 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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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CERÂMICAS AVANÇADAS 

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 Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
LILIAN PANTOJA SOSMAN 

Estagiário 
Anderson de Melo Silva Alves 

 
As linhas de pesquisa em novos materiais tem ganhado destaque na atualidade, 

pela procura de materiais sintéticos, que apresentem uma ampla gama de 

aplicações na ciência e na tecnologia, com melhor custo benefício. O objetivo deste 

projeto foi a produção e caracterização de materiais cerâmicos. Para o preparo das 

amostras foi aprendido o método tradicional de reação de estado sólido, e uma 

modificação no método foi introduzida. A amostra LiZn(1-x)MnxNbO4(x=0,01 e 

0,1) foi produzida a partir dos materiais PA Nb2O5, ZnO, Li2CO¬3 e MnCO3. 

Inicialmente foram feitos os cálculos estequiométricos, em seguida os precursores 

foram pesados em uma balança eletrônica e macerados manualmente durante 40 

minutos em um almofariz de ágata. Cada amostra foi misturada com álcool em um 

Becker de vidro e permaneceu em repouso durante uma semana, para evaporação 

do álcool. A seguir cada pó foi retirado do Becker, macerado novamente no 

almofariz de ágata e prensado com duas toneladas, na forma de pastilhas com 0,5 

g, 10 mm de diâmetro de 3 mm de espessura. As pastilhas foram aquecidas em 

cadinhos de alumina em um forno a 1200 oC, por 24 horas, retornando à 

temperatura ambiente por inércia térmica. As amostras apresentaram cor escura e 

perderam a forma, com aparência de terem reagido com o cadinho, apesar da 

temperatura ser inferior à temperatura de fusão. Em virtude do ocorrido, as 

amostras serão refeitas sem o uso do álcool, em temperaturas e tempos de síntese 

variáveis, até que a amostra pretendida seja obtida. 

 
E-mail: sosman@uerj.br 
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PROJETOS SONÁRIO E TERMÔMETRO IP 

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 
Anny Caroline Correia Chagas 

Camila Eleuterio Gusmão 

Tássio Braga Ludolf Reis 

 
O Laboratório de Ciência da Computação, LCC, é uma UDT, nos moldes 

recomendados pelo InovUERJ. O LCC abriga salas de aula e um laboratório. As 

salas de aula são usadas por cursos do Bacharelado em Ciências da Computação e 

Cursos especializados sobre temas atuais em Ciência da Computação. Os 

laboratório abriga atividades de pesquisa e desenvolvimento envolvendo alunos da 

Graduação com bolsa PIBIC, PIBIT e EIC, e alunos desenvolvendo Projeto Final. Os 

bolsistas EIC foram alocados em dois projetos: o SonáRio e o Termômetro IP. O 

SonáRio é uma aplicação móvel, em Android e Web, com conteúdos geo-

referenciadas, desenvolvida em colaboração com o AudioLab, ligado ao 

Departamento de Jornalismo. O sistema também conta com um plugin Joomla o 

SonáRio Content. Nesta aplicação conteúdos de áudio são desenvolvidos por alunos 

e profissionais de jornalismo e, através Sonário Content são armazenadas e 

indexadas por sua localização geográfica. A aplicação Android exibe e recupera 

estas informações usando o GPS. As aplicações estão em estágio avançado de 

desenvolvimento. Tem protocolo de registro no INPI e registro da marca SonáRio. 

O SonáRio App (bolsista Camila Gusmão) é uma aplicação para dispositivos móveis 

Android, e o SonáRio Web (bolsista Anny Caroline) para navegadores Web. Elas 

exibem um mapa e recuperam os conteúdos de texto e áudio produzidos, a partir 

da posição do mapa (geo-rreferenciados) e os localiza com um ícone na posição 

correspondente. Os conteúdos de texto e áudio podem ser selecionados e exibidos 

para o usuário. A porção do mapa exibida para o usuário pode ser selecionada a 

partir de uma indicação ou automaticamente centrada na posição corrente do 

usuário se o dispositivo tiver acesso à serviços de localização e GPS. Neste último 

caso, mesmo em movimento o mapa e os ícones de conteúdos de áudio são 

atualizados com base na nova posição do usuário. O projeto Termômetro IP 

(bolsista Tássio Braga) é desenvolvido na plataforma Arduino Yúm. Utiliza um 

sensor de temperatura e o protocolo SNMP para oferecer a informação da 

temperatura medida para sistemas de gerência de redes. Tem uma interface de 

configuração para facilitar o usuário nas atividades de integração do dispositivo na 

rede. 

 
E-mail: alexszt@ime.uerj.br 
  



 

 
 109 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

SUPORTE AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PESQUISAS DO 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÂNICA 

Área temática Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Orgânica 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DOMINGOS 

Estagiário 
Marina Moura Brito 

 
O Lab. de Pesquisas em Química Orgânica atua na pesquisa e desenvolvimento de 

metodologias sintéticas, produtos com potencial atividade farmacológica e materiais 

poliméricos com aplicações acadêmicas e na prestação de serviços. Para a execução 

destas atividades, associadas a projetos de pós-graduação e de iniciação científica, 

são necessários solventes adequadamente tratados, a síntese de intermediários de 

reação além do preparo de materiais poliméricos. Os resíduos gerados nestes 

processos necessitam de uma destinação adequada, normalmente envolvendo 

técnicas químicas e físicas que atendam a legislação para a área. O suporte ao 

laboratório de pesquisas do departamento de química orgânica, LPDQO, viabiliza o 

desenvolvimento destas atividades fundamentais para o funcionamento adequado 

do mesmo. De acordo com a demanda do Laboratório foram preparados polímeros 

com o grupo triazol pendente, através da modificação química do policloreto de 

vinila comercial (PVC). A rota empregada envolveu a reação de substituição 

nucleofílica do PVC com azida de sódio, e posterior reação deste PVC modificação 

com azida com propiolato de etila, na presença de cobre para a geração do núcleo 

triazólico. Para estes processos foi necessário o tratamento para secagem de 

solventes (por ex., N,N-dimetilformamida), realização de reações em reator de 

micro-ondas. O material produzido foi empregado com suporte para cloreto de 

paládio e o material suportado empregado em reações de acoplamento tipo Suzuki 

entre ácidos fenilborônicos e brometos de arila. O material foi reciclado e teve a sua 

atividade catalítica avaliada. O material polimérico será analisado nas suas várias 

fases (sem paládio suportado, com paládio e após re-uso) através de técnicas de 

espectroscopia, análise térmica e dosagem de metais para a caracterização do 

mesmo. 
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UTILIZAÇÃO APARENTE DO OXIGÊNIO E CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES 

NA ÁGUA CENTRAL DO ATLÂNTICO SUL 
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O aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera e a 

tendência à desoxigenação dos oceanos devido o ao aquecimento global têm 

incentivado os estudos relativos aos ciclos biogeoquímicos marinhos. Ao longo da 

coluna d’água, parte da matéria orgânica formada na superfície é remineralizada 

pela ação microbiana, causando a regeneração de nutrientes e o consumo do 

oxigênio dissolvido (O2). A Água Central do Atlântico Sul (ACAS) é uma importante 

massa d’água intermediária, com índice termohalino de 6°C-20ºC e 34,6-36 e 

limites de densidade (sigma-theta) entre 25,7 kg/m³ e 26,9 kg/m³. A ACAS é 

formada pelo afundamento das águas na região da Confluência Brasil-Malvinas, flui 

como parte do Giro Subtropical e se aproxima da costa brasileira através do ramo 

sul da Corrente Sul Equatorial. Neste trabalho são analisados dados da utilização 

aparente do oxigênio (AOU), encontrados ao longo da ACAS na Primavera de 2014, 

obtidos a bordo do NHo “Cruzeiro do Sul”, durante a realização do Projeto “EstARte-

Sul”, na margem continental S-SE do Brasil. A AOU é definida pela diferença de 

concentração de O2 entre a amostra e sua concentração de equilíbrio atmosférico 

normal (NAEC), expressando a quantidade de O2 consumido através da respiração 

de matéria orgânica. A análise da distribuição de temperatura, salinidade e 

densidade indicou a presença da ACAS a partir de 100 m de profundidade, e limite 

em 500 m. Os valores de AOU variaram verticalmente entre 50 µmolO2/kg (limite 

superior) e 100 µmolO2/kg (limite inferior). Para os resultados de AOU, as 

proporções da concentração de nutrientes no limite superior da ACAS são de 5,8 

µmolN/kg e 0,4 µmolP/kg e para o limite inferior, 11,6 µmolN/kg e 0,7 µmolP/kg. O 

aumento da AOU e do N e P inorgânicos com a profundidade, pode indicar a 

respiração aeróbica da matéria orgânica fitoplanctônica ao longo da coluna d’água, 

conforme os conceitos descritos em literatura para massas de água intermediárias. 

No futuro, pretende-se estimar, através da relação AOU:nutrientes, se o transporte 

de nutrientes pela ACAS para a plataforma se dá através de regeneração ou 

transporte físico durante o afundamento da ACAS na Confluência Brasil-Malvinas. 
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DISCALCULIA EM FOCO: COLORIR PARA APRENDER 
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O projeto “Discalculia em Foco: colorir para aprender” tem como primeira proposta 

atender alunos discalcúlicos e apresentar propostas de ensino que tornem o 

aprendizado matemático possível para esses estudantes. Atualmente, o projeto 

atende 9 alunos, todos especiais, não necessariamente discalcúlicos. O trabalho é 

realizado em uma sala de recursos multifuncional de uma escola pública do 

município de Duque de Caxias com o auxílio de duas pedagogas que fazem o apoio 

nas outras disciplinas. A discalculia é um transtorno neropsicológico que causa 

dificuldade na aprendizagem matemática, dessa forma, é preciso que diferentes 

formas de abordagem sejam utilizadas para que esses alunos possam estar 

evoluindo academicamente nessa disciplina e esse é o objetivo do projeto, estar 

construindo diferentes mecanismos de abordagem matemática que gerem interesse 

no aluno e desconstruam a ideia de a matemática ser algo impossível/difícil de 

entender/resolver. Como cada aluno possui suas particularidades e a estrutura da 

SRM permite que poucos alunos sejam atendidos por turno, é possível conhecer 

cada estudante, suas necessidades e seus interesses e, a partir disso, entender as 

dificuldades e construir um caminho mais lúdico para o ensino do conteúdo. 

Caminho esse que geralmente é em material concreto, seja com algum exemplo no 

ambiente escolar, seja com alguma atividade já aplicada, mas adaptada para as 

limitações do aluno. Visto que a disciplina de matemática gera baixa autoestima e 

ilusão de ser algo impossível, nós visamos desconstruir essa ideia e orientar nossos 

alunos para que consigam dominar os conteúdos necessários no dia a dia, de 

importância cotidiana. É uma formação não só acadêmica, mas também social que 

influencia também a família de todos os envolvidos. A experiência de trabalhar 

nesse projeto apresenta uma forma de trabalho aberta à pesquisa de campo onde é 

possível aplicar diferentes metodologias. Experiências como essa são fundamentais 

para a formação de novos professores, já que é possível encontrar diferentes 

realidades e maneiras de aplicar um mesmo conteúdo. Dessa forma é mais viável 

ter sucesso na maioria dos casos e contemplar mais alunos com os recursos 

construídos. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DIDATICOS PARA ESCOLAS 

NO ASSUNTO FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 
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Com o intuito de introduzir e entender o problema energético mundial e nacional, e 

divulgar a importância de ter outras fontes alternativas de energia, foi produzido 

kits didáticos para escolas. Paralelamente, foi visado o aprendizado de diversos 

tópicos para alunos de ensino médio e fundamental, os quais serão abordados pelo 

professor com a motivação e construção dos kits. A nível iniciação cientifica 

pretendemos o entendimento de analise para obter uma melhor eficiência e, ainda, 

um menor custo de produção, aproveitando melhor a irradiância solar. Entre os Kits 

construídos e finalizados, temos o da iluminação led, o carrinho solar e o girassol 

solar. Todos com manual explicativo para o professor. Todos eles abordam o 

assunto energia solar fotovoltaica, produzido através de placas fotovoltaicas. O 

protótipo, girassol solar, contem uma placa fotovoltaica disposta em um pé, que 

permite seguir o movimento do sol durante as horas de insolação. Para o 

rastreamento solar, decidimos usar o resistor LDR. A seguir foi desenvolvido um 

programa no microcontrolador Arduino para fazer com que o motor movimentasse 

a placa, seguindo a máxima intensidade de luz. 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. Este dispositivo consiste em um kit de baixo custo, o qual 

permitiria ao aluno a compreensão em varias áreas , como problemas energéticos, 

energia solar, noção de corrente e voltagem, robótica, etc. Além disso, o mesmo 

ajudou a entender e observar como o seguimento solar permite uma significante 

melhora na potência obtida, cerca de 15%, comparada com a placa fixa. Temos 

manuais explicativos dos KITS, a sua construção e assuntos que ajudam a motivar 

aos alunos em alguns assuntos de física e matemática. 
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FACILITANDO A COMPREENSÃO DO ESTUDO DA SÉRIE DE REATIVIDADE 

PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
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Este projeto tem como objetivo geral planejar e desenvolver atividades 

experimentais que correlacionem o conteúdo formal da Química com o cotidiano do 

aluno através da contextualização. A contextualização pode ser qualificada como 

estratégia metodológica por criar um ambiente onde o aluno consegue vislumbrar a 

aplicabilidade dos conteúdos químicos estudados. Dentre os conteúdos da Química 

se escolheu para este trabalho o tema Oxirredução, mais especificamente a análise 

da reatividade química dos metais. A escolha do tema foi determinada pela 

possibilidade de contextualização, pois muitos processos de oxirredução têm grande 

importância na vida diária, como, por exemplo: a corrosão, a fermentação, a 

respiração e a combustão da gasolina, entre outros. Tradicionalmente, o estudo da 

reatividade química dos metais é realizado a partir de memorizações. Entretanto, 

nesse trabalho foram utilizados metais do cotidiano e de fácil acesso para a 

construção da série de reatividade química. Para isto, foram utilizados os seguintes 

materiais: papel alumínio, prego, fio de cobre e fita de magnésio, exemplificando, 

respectivamente, os metais alumínio, ferro, cobre e magnésio que foram inseridos 

em cinco soluções diferentes de sais desses metais. A partir da observação dos 

experimentos, foi possível avaliar a reatividade de cada metal e com isso construir 

a série de reatividade dos metais estudados. Ao aplicar os experimentos 

desenvolvidos para esse projeto nas aulas de química do CAp-UERJ, se espera que 

o aluno também consiga prever se ocorrerá ou não uma reação de oxirredução, e 

seja capaz de correlacionar todo o conteúdo com questões do seu cotidiano como, 

por exemplo: a utilização de janelas de alumínio ou de madeira nas construções, a 

confecção de joias somente com ouro, prata ou platina etc, além de relacionar a 

reatividade do metal com o seu valor de mercado. A falta de recursos financeiros e 

laboratórios equipados e, em muitos casos, de espaço físico apropriado, acaba por 

limitar a possibilidade de realização de aulas experimentais. Dessa forma, a 

participação de um bolsista do Curso de Licenciatura em Química no planejamento 

e desenvolvimento de atividades experimentais simples e de baixo custo, o capacita 

a buscar novas alternativas metodológicas, como a abordagem experimental, o que 

favorecerá que o aluno fique mais motivado e autônomo, à medida que terá 

condições de desenvolver e assimilar conceitos teóricos a partir das observações 

experimentais. 
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INFORMÁTICA NO ENSINO DE FÍSICA 
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O estudo de ciências exatas é um dos pilares na educação básica e na formação 

acadêmica de alunos nos diversos cursos da área de ciências e tecnologia. Apesar 

desse papel, ela continua sendo extremamente difícil no processo de sua 

aprendizagem em todos os níveis. Devido a uma falta de compreensão dos 

conceitos fundamentais da física e matemática, a retenção nas disciplinas 

relacionadas a tais fundamentos é, em geral, bastante elevada. Uma solução para 

este problema requer mudanças nos processos de ensino e aprendizagem das 

ciências exatas. Ao longo das últimas três décadas, um grande esforço da pesquisa 

educacional tem sido empregado na exploração de ideias dos estudantes e 

dificuldades apresentadas por eles nos conceitos e fenômenos físicos. Essas 

pesquisas mostram que os processos de aprendizagem são melhorados 

efetivamente quando os estudantes estão envolvidos em atividades investigativas 

como a prática experimental, por exemplo. A investigação científica em física, 

química ou outra ciência exata é um processo dinâmico de criação, testes e 

aprimoramento dos modelos matemáticos que descrevem fenômenos observáveis. 

Este processo é uma mistura interativa de reflexões individuais e de grupo com 

base em um conjunto em constante evolução e mutuamente equilibrada de 

elementos teóricos, computacionais e experimentais. É a partir deste quadro de 

ações cognitivas que a compreensão das leis do universo físico emerge. O processo 

de aprender ciências exatas, por ser mais bem sucedido em ambientes de pesquisa, 

inspirou a criação de classes onde os alunos são orientados a trabalhar em equipes 

como cientistas. No processo de investigação científica, a modelagem 

computacional desempenha um papel muito importante na expansão dos horizontes 

coginitivos e matemáticos através de recursos mais poderosos de cálculo, 

exploração e visualizações. Atividades baseadas em modelagem computacional 

como o Modellus e o SuperLogo são desenvolvidas em cursos de físicas gerais para 

estudantes de diversos cursos em todo o mundo. Elas foram bem-sucedidas ao 

identificar e resolver as diversas dificuldades dos alunos nos conceitos físicos e 

matemáticos. É muito interessante e cômodo o uso desses softwares para 

materializar conceitos abstratos no processo de aprendizagem dos modelos físicos e 

matemáticos. 
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MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA À DESVALORIZAÇÃO DE UM 

AUTOMÓVEL 
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Atualmente, os alunos necessitam cada vez mais "conectar" a sua realidade com o 

que estão estudando e/ou se podem aplicar os conteúdos vistos em sala de aula em 

alguma situação no seu cotidiano. Perguntas do tipo: “Para que serve a 

Matemática?” ou “Onde vou usar isso?” são muito frequentes em salas de aula. 

Ainda mais que, em uma grande parte dos colégios de ensino básico e médio, as 

metodologias utilizadas induzem que aprender Matemática é, apenas, decorar 

fórmulas prontas e utilizá-las nos exercícios propostos sem nenhuma conexão com 

situações reais/cotidianas. A Modelagem Matemática vem como uma ferramenta 

para auxiliar os professores a desfazer estas ideias recorrentes na cabeça dos 

alunos. É uma forma de motivar e facilitar a aprendizagem, propiciando essa 

conexão com a realidade. Além de ajudar no desenvolvimento dos alunos em seres 

ativos e críticos, capazes do ato de problematizar e investigar. Aqui, o aluno cria 

perguntas e/ou problemas, busca dados e informações, seleciona e realiza uma 

reflexão sobre os mesmos. Pensando nisso, como um exemplo de problema atual, 

nossa proposta é trabalhar a depreciação de um automóvel, através da Modelagem 

Matemática utilizando conteúdos abordados em sala de aula como, por exemplo, a 

regra de três, construção de gráficos e funções. Um automóvel, ao sair da 

concessionária, já sofre uma desvalorização e, com o passar dos anos, essa 

desvalorização vai aumentando. Sabe-se que a vida útil do mesmo é de 

aproximadamente 5 anos. Com isso, podemos obter uma média do quanto o carro 

desvaloriza-se a cada ano. Esta média é conhecida como depreciação que, segundo 

Novosis, é a redução de valor dos bens corpóreos que integram o ativo permanente 

em decorrência de desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou 

obsolescência. Ela pode ser calculada de duas maneiras: uma é obtida 

considerando a vida útil do automóvel e a outra é considerando os valores do carro 

em cada ano através da tabela FIPE. Para saber qual modelo melhor se adequa à 

situação em questão, temos que refletir sobre os dados obtidos. E, para ratificar 

isso, usaremos os modelos de funções lineares, exponenciais e hiperbólico 

construídos a partir de dados coletados e veremos qual se ajusta melhor ao nosso 

problema. Nosso objetivo é comparar as médias obtidas e utilizar os modelos com o 

intuito de identificar qual deles retrata melhor essa desvalorização. Assim, 

poderemos verificar qual seria a melhor época para compra e venda do carro em 

análise. 
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O ESTUDO DA ACÚSTICA APLICADO À VOZ CANTADA 
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O trabalho tem como objetivo principal mostrar e explicar alguns conceitos da 

Acústica aplicada à voz cantada, através de alguns experimentos simples que 

podem ser reproduzidos em sala de aula, dispondo de apenas um computador com 

microfone e utilizando dois programas (Gram10 e Audacity). Para tal, utilizei a 

gravação de uma soprano profissional e uma não profissional para explicar aspectos 

como: NIS (Nível de Intensidade Sonora), que de forma bem sucinta pode ser 

explicado como uma escala logarítmica de intensidade que representa a resposta 

do ouvido humano ao aumento da “altura” do som. Para este experimento 

exemplifiquei que duas vozes cantando na mesma frequência não resultam no 

dobro do nível da intensidade sonora; vibrato (consiste na modulação periódica da 

fonação); formantes (modulação dos harmônicos), por sua vez, essa modulação de 

harmônicos ocorre por intermédio do trato vocal, que na acústica musical é 

comparado ao sistema ressoador dos outros instrumentos musicais; e vibrações de 

oitava (quando o nível de intensidade sonora do primeiro harmônico é maior que o 

nível da frequência fundamental). Anatomicamente as vibrações de oitava 

acontecem quando as extremidades das pregas vocais vibram, causando um 

reforço de intensidade sobre a fundamental, já que o primeiro harmônico e a 

fundamental correspondem à mesma nota, porém em frequências diferentes 

separados por uma oitava. Além dos experimentos propostos, abordei de forma 

interdisciplinar com a Biologia, a anatomia de todo o aparelho fonatório. 
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O NEGRO COMO TEMÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA: AS 

TRANSFORMAÇÕES DO FOGO 
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O Ensino de Química no Brasil tem se mantido refratário às questões raciais nas 

Instituições Públicas de Ensino Superior, dificultando ainda mais a implementação 

de políticas de reparação justas na 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 seus saberes e assumindo o compromisso de 

eliminar as desigualdades raciais, nos parece urgente e fundamental. A utilização 

de temas geradores contextualizados com a questão racial tem se mostrado uma 

ferramenta útil para tentar tratar a questão e tornar a Química no Ensino Médio 

algo mais próximo e motivador. Este projeto usa a questão racial para apresentar o 

conteúdo da disciplina a fim de tornar a aprendizagem do discente mais 

significativa e associada a sua vivencia e temas fundamentais. A metodologia 

baseia-se no desenvolvimento de temas geradores para aplicação em aulas 

teóricas, onde a discussão de como o conhecimento técnico de origem africana 

influenciaram no desenvolvimento do país. Esta temática busca o reconhecimento 

do aluno do saber ancestral de sua raça, afastando-o da visão estigmatizada e 

marginal vigente, 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 do ferro e a produção de cal são, neste 

momento, temas principais deste trabalho. O projeto pretende associar a 

fundamentação teórica dos futuros professores de Química formados pela a UERJ as 

diversas facetas da composição do tecido social brasileiro. 

 
E-mail: ayres.dias@gmail.com 
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PROPRIEDADES COLIGATIVAS NO ENSINO MÉDIO 

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 Participante 
Juliana Rocha Rodrigues Barcellos 

Estagiário 
Thatiana Spitz Thurler 

 
As metodologias tradicionais do ensino de Química são baseadas no modelo 

didático de transmissão-recepção, e na memorização de regras, nomes e fórmulas. 

Isso desmotiva os alunos e distancia a ciência ensinada nas escolas do dia-a-dia da 

sociedade, gerando espaço para um questionamento, por parte dos alunos, sobre 

os reais objetivos do estudo da Química. Com o objetivo de aproximar e motivar os 

alunos, diversas estratégias vêm sendo propostas, como: softwares educacionais, 

jogos e a realização de experimentos. O presente projeto, tem como objetivo geral 

desenvolver os conceitos químicos e a linguagem científica dos alunos através da 

investigação experimental. Isso propõe que a realização do experimento não seja 

posterior ao conteúdo teórico, como forma de se reafirmar àquilo já memorizado, 

mas antes da própria apresentação formal na sala de aula, como forma de permitir 

o desenvolvimento dos conceitos a partir das observações experimentais. Para isso, 

foram planejadas e testadas atividades experimentais contextualizadas pois, assim, 

mesmo os professores de escolas com poucos recursos e sem laboratório podem 

tornar a aula mais atrativa. Especificamente, o trabalho abordou o tema 

Propriedades Coligativas que, devido a complexidade de se compreender muitas 

variáveis e relacioná-las aos fenômenos como a evaporação, condensação e fusão, 

em geral é abordado superficialmente. As propriedades coligativas estão presentes 

em nosso cotidiano e envolvem aplicações rotineiras do dia-a-dia. No experimento 

foram abordadas duas dessas propriedades: a crioscopia (redução da temperatura 

de solidificação) e a osmometria (aumento da pressão osmótica). O experimento de 

crioscopia visou o resfriamento de bebidas (refrigerantes e sucos) com o auxílio de 

misturas de água, álcool e sal. Já o experimento de osmometria empregou apenas 

batata e sal. Planeja-se agora aplicar o experimento desenvolvido e testado nas 

turmas de 3º ano do Ensino Médio no CAp-UERJ. Espera-se que os alunos se sintam 

motivados com a investigação experimental, e sejam capazes de constatar a 

aplicabilidade do conteúdo ao seu cotidiano. Dessa forma, a participação de um 

bolsista do Curso de Licenciatura em Química no planejamento e desenvolvimento 

de atividades experimentais simples e de baixo custo, principalmente em conceitos 

complexos, o capacitará a buscar novas alternativas metodológicas, como a 

abordagem experimental, o que favorecerá que o aluno fique mais motivado e 

autônomo. 

 
E-mail: fabiomercon@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DE VARIAÇÕES NAS CONCENTRAÇÕES E FLUXOS DE CARBONO 

ORGÂNICO VOLÁTIL (COV) EM CURTA E LONGA ESCALA DE TEMPO EM UMA 

LAGOA COSTEIRA URBANA: LAGOA RODRIGO DE FREITAS – RIO DE 

JANEIRO – RJ. 

Área temática Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Química 

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 
LUANA QUEIROZ PINHO 

Estagiário 
Beatriz Roma Rodrigues 

 
A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa urbana costeira que possui estreita ligação 

com o mar. Lagoas podem ser fontes ou sumidouros de compostos orgânicos 

voláteis (COV) para a atmosfera. Assim, o monitoramento de COV em suas águas 

objetiva quantificar a importância do mesmo no ciclo do carbono e buscar quais 

fatores agem sobre sua regulação. Fato que se mostra necessário neste cenário de 

mudanças climáticas e aquecimento global em que nos encontramos. Serão 

coletadas amostras de água de superfície, uma alíquota será filtrada (GFF 0,7), 

acidificada com H3PO4, 85% (pH < 2.0) e lacrada em ampola de vidro estéril 

(450oC/4.5h) para determinação das concentrações de carbono orgânico dissolvido 

(COD), que serão analisadas em um analisador de Carbono (Total Organic Carbon – 

TOC Vcsh - Shimadzu). As amostras de COV serão obtidas através da purga de 1L 

da água coletada através de Nitrogênio de alta pureza (N2, grau 5.0) por 8 minutos 

obtendo COV através de equilíbrio em uma armadilha de 50mL de água ultrapura 

acidificada com H3PO4, 85% (pH < 2.0). Além disso, serão coletadas amostras de 

Carbono Orgânico Gasoso (COG) para obtenção dos fluxos. As amostras de COG e 

COV serão armazenadas em ampolas de vidro estéreis para posterior análise em 

laboratório. Os fluxos de COV serão calculados como descrito em Dasch et al. 

(2005). As demais amostras de nutrientes (nitrito, nitrato, amônia, fosfato) serão 

coletadas em campo e analisadas em laboratório de acordo com a metodologia 

padrão (APHA). Foi observada correlação positiva entre a concentração (p = 0,009 

em 7 dias e p = 0,01 em 15 dias) de COV e o volume de chuvas ao longo de 7 e 15 

dias. A concentração de COV também mostrou correlação com as concentrações de 

Amônia e COD. Os demais nutrientes (nitrito, nitrato e fosfato) não apresentaram 

correlação com o COV. Com relação ao fluxo de COV, ou seja, a relação entre o que 

é absorvido e liberado pela lagoa, este não apresentou correlação nem com as 

chuvas e nem com os nutrientes. No entanto, foi possível observar dois padrões 

diferenciados. Nos meses de março, abril e maio, observamos um fluxo de entrada 

no sentido atmosfera-água e nos meses de outubro e novembro um fluxo de saída 

no sentido água-atmosfera. Não foi possível ainda observar um padrão em relação 

as estações do ano, pois o N ainda não é suficiente. Sendo necessária a 

continuidade do projeto para tal observação. A avaliação de curto espaço de tempo 

ainda será efetuada. 

 
E-mail: luana.pinho@uerj.br 
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NTRODUÇÃO 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 
Larissa Silveira Dias de Loiola 

 
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. O projeto de informática da UnATI 

desperta grande interesse em nosso público, legitimando uma atualização 

permanente de conhecimento. 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. Os idosos, muitas vezes, criam suas próprias 

barreiras; com dedicação e força de vontade, os alunos se surpreendem com os 

resultados obtidos. A turma passa a se interessar mais pelas tecnologias , trocando 

o receio pelo encanto. A maioria dos alunos, satisfeitos com os novos 

conhecimentos, pensam na compra do próprio computador. A informática na vida 

dos idosos não consiste apenas no manuseio do computador e na matéria fornecida 

na aula, possibilita, também, a ampliação do conhecimento geral em relação ao 

meio informatizado em que vivem. Torna os alunos mais autônomos na utilização 

de outros aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, caixa eletrônico, forno 

microondas, secretaria eletrônica, os quais eram evitados anteriormente, e agora já 

fazem parte de seu cotidiano. 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 aluno deve conhecer as questões de segurança, ética e rotinas de 

trabalho relativas à utilização dos computadores. Aprende também como lidar com 

programas de navegação pela internet. Os bolsistas participam efetivamente do 

projeto desenvolvendo uma pedagogia da repetição e de construção do 

conhecimento tecnológico. É uma atividade promovida com paciência e muita 

atenção, que colaboram significativamente nesta atividade, atendendo e auxiliando 

os idosos que não têm conhecimentos e nem habilidades com os equipamentos 

modernos da sociedade contemporânea. 

 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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CENSO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO 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 

Supervisor Participante 
Helaine Graciella da Silva Gomes 

Estagiário 
Kenya Vianna Malatesta 

 
O Censo dos Alunos de Graduação da UERJ é uma iniciativa do Departamento de 

Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) da Sub-Reitoria de Graduação (SR-1). O 

questionário é aplicado através do “Aluno On-Line”, por ocasião da inscrição em 

disciplinas, e a periodicidade da coleta de dados, anteriormente a cada dois anos, 

está passando por uma reavaliação. A última coleta de dados ocorreu no início do 

segundo semestre do ano de 2014. 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 na Instituição, incluindo bibliotecas 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. Tais exposições escritas podem ser 

apresentadas de modo geral ou específico: por Centro Setorial, por Unidade 

Acadêmica ou mais detalhadamente por curso. Trata-se de oferecer à comunidade 

acadêmica desta Universidade não apenas uma fonte segura de dados obtida por 

meio das respostas fornecidas pelos alunos, mas, principalmente, relatórios 

analíticos que possam fornecer um panorama da situação atual dos cursos de 

graduação da UERJ e também apontar as possibilidades de aprimoramento. 

 
E-mail: giselleuerj@gmail.com 
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O ALUNO DE INFORMÁTICA NA ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL 

DE APRENDIZAGEM DA GRADUAÇÃO DA UERJ 

Área temática Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 

Computação 

Centro SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA 

Supervisor Participante 
Alexsandra Barbosa da Silva 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário 
Bruno Guimaraes Ochotorena 

 
O uso das ferramentas da Internet na educação proporciona uma série de 

vantagens para a educação seja na modalidade presencial, seja na modalidade à 

distância. 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 “online” utilizando a videoconferência, 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. O AVA da Graduação 

fica hospedado http://ead.uerj.br/ava/. No ano de 2016 foram cadastradas 96 

disciplinas de graduação oferecidas por diferentes Unidades Acadêmicas. Total de 

8.124 usuários já foram cadastrados no ambiente, sendo 1.709 em 2016. O Moodle 

é uma ferramenta de gestão de cursos à distância, desenhada para ajudar 

educadores a criar, com facilidade, cursos online de qualidade. Ferramentas como o 

Moodle também podem ser chamadas de LMS (Learning Management Systems, que 

significa Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem). Pode ser aplicado como 

opção totalmente virtual ou como complemento/suporte a turmas presenciais. A 

arquitetura do Moodle é fundamentada na Teoria Sócio-Construtivista, 

fundamentada na concepção de que pessoas aprendem melhor quando engajadas 

em um processo social de construção do conhecimento. A plataforma oportuniza a 

interação entre todos os participantes, que inclui colaboração, reflexão crítica, 

permitindo máxima interação e integração entre a comunidade virtual. Além disso, 

oferece uma variedade de ferramentas que podem aumentar a interatividade entre 

os participantes do curso. 

 
E-mail: mtaborda@uerj.br 
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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 
Thaisa Nascimento Alves 

 
É vasta a incidência de perspectivas não pluralistas na vida social contemporânea 

em diversos campos do conhecimento, da governança e da mobilização política, 

comunitária e religiosa, gerando tensões e disputas com relação à regulação da 

sexualidade. A persistência do racismo, sexismo, xenofobia, homofobia e 

intolerância religiosa, entre outras formas de estigmatização e discriminação, gera 

graves violações dos direitos humanos e se nutre também de vertentes contrárias 

ao pluralismo, que não são necessariamente de cunho religioso. A proposta deste 

projeto é explorar, além do plano teológico, outras áreas da vida social e política e 

da produção de conhecimento onde se manifestam disposições não pluralistas. O 

projeto se propõe construir 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. Espera-se que esse exercício permita gerar um diálogo entre 

diferentes perspectivas e saberes, contribuindo para uma melhor compreensão dos 

‘fundamentalismos’ religiosos e laicos e de suas articulações. No que concerne à 

sua dimensão extensionista, esse projeto aborda os desafios concretos que a 

presença marcante de perspectivas não pluralistas, particularmente as 

confessionais, reativas à separação igreja-estado, trazem para a promoção do 

ideário dos direitos sexuais e reprodutivos no âmbito da educação, da saúde e da 

gestão pública. Para isso, dar-se-á ênfase à divulgação de informações e reflexões 

acerca das nuances contemporâneas da relação entre ciência, religião e política no 

âmbito da política sexual e de gênero na América Latina. Esse labor é desenvolvido 

através do projeto de comunicação social do CLAM, dirigido a educadores e agentes 

de saúde – ambos da rede pública –; gestores governamentais – de diversos 

âmbitos e níveis –; e ativistas de movimentos sociais, com o fim de sensibilizá-los 

sobre os limites colocados pelos discursos ‘fundamentalistas’ à sua prática 

cotidiana. 

 
E-mail: hfsivori@gmail.com 
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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 
Rebecca Lucia Goncalves de Freitas 

 
A obesidade é um problema social que atinge boa parte da população do Brasil e do 

mundo. Segundo levantamento feito pelo Ministério da Saúde, a quantidade de 

pessoas acima do peso ideal vem subindo no decorrer dos anos. Em 2014, mais de 

52% dos brasileiros estavam com sobrepeso e quase 18% da população 

encontrava-se obesa. A obesidade é um fator de risco para enfermidades como 

hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. É, assim, de suma 

importância o aprofundamento de estudos nesse tema, além de intervenções 

efetivas no combate à obesidade. Segundo Recalcati (2002), a obesidade pode ser 

entendida como um evento psicossomático, já que há uma dificuldade do sujeito na 

transformação de elementos sensoriais e emotivos em elementos psíquicos. Tal 

dificuldade traduz-se em uma inadequação do simbólico para interferir no Real do 

corpo, levando à irrupção de um gozo excessivo que se evidencia na compulsão 

alimentar. Nesse caso, há um imperativo do gozo sobre o sujeito que, por sua vez, 

apresenta-se em uma posição de passividade. O consumo em demasia do alimento 

pode ser entendido como uma forma de compensação daquilo que o sujeito não 

teve no nível simbólico, ou seja, do signo da falta do Outro e funciona como um 

substituto. O excesso de gozo pode levar a uma “angústia de sufocamento” 

(RECALCATI, 2002), causada pela constante presença do objeto que não deixa 

espaço para o desejo. Além disso, o vazio é preenchido apenas provisoriamente, 

gerando um “demasiado cheio” que, ao extinguir-se, produz um vazio ainda mais 

intenso. O objetivo deste projeto é aprofundar os estudos sobre o tema, buscando 

maior compreensão dos processos psicossomáticos e psicanalíticos envolvidos na 

obesidade e, desse modo, atingir outros resultados para os pacientes que sofrem 

dessa enfermidade. É importante observar que o atendimento psicanalítico na 

Clínica de Hipertensão (CLINEX) consiste na tentativa de elaboração do sofrimento 

por parte do paciente, a fim de que este consiga ampliar as possibilidades de prazer 

para além do alimento. O método baseia-se na Associação Livre ao propor que o 

paciente diga o que lhe vier à cabeça sem restrições a fim de identificar e elaborar 

processos inconscientes ocultos na fala e que podem estar na base do fenômeno de 

engordar. Esse projeto estabelece um estudo teórico-clínico anterior aos efetivos 

atendimentos que se encontram em fase inicial e, portanto, os resultados 

alcançados ainda são parciais para um maior aprofundamento da discussão. 

 
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 
Aline dos Santos Lopes 

 
A hipertensão arterial é, em muitos casos, assintomática e acomete 25% da 

população adulta brasileira, chegando a 50% a partir dos 60 anos. O não 

tratamento pode levar a infartos, derrames e insuficiências renais, além de óbito 

súbito. Se, dificilmente, descobre-se uma causa orgânica que explique o seu 

aparecimento, ela é classificada como essencial ou primária, em detrimento da 

secundária que é produzida por sobrepeso e problemas cardíacos ou renais. De 

acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, em alguns casos, os pacientes 

podem ter a possibilidade de reduzir sua pressão sem precisar de tratamento 

farmacológico, por meio de mudanças comportamentais para um estilo de vida 

saudável. Portanto, tornam-se necessárias pesquisas adicionais que contribuam na 

direção de como o psiquismo pode influenciar o corpo e vice-versa. O fenômeno 

psicossomático surge a partir de um excesso pulsional que, por não poder ser 

representado pelo psiquismo do sujeito, irrompe, em um “curto-circuito”, com a 

doença somática. Segundo Filho (1994), nesses pacientes é constatada uma falha 

na simbolização que é compensada por um “agir” compulsório, o que busca reduzir 

a dor psíquica por um caminho mais curto. M., paciente hipertensa da Clínica de 

Hipertensão - CLINEX, 62 anos, buscou ajuda psicológica por se sentir desanimada 

e desmotivada, desde que pediu demissão ao ceder ao apelo dos filhos, já que 

recebia pensão, para largar seu emprego. Afirma: “fizeram tanta pressão que eu 

acabei largando o emprego”. Justamente nessa época, M. descobriu-se hipertensa. 

Como o conflito vivenciado por M. teria contribuído para isso? Observa-se nesse 

tipo de paciente uma concretude do pensamento operatório, o que contribui para 

uma dificuldade de simbolização e de fantasiar. Esse projeto busca entender como 

um conflito emocional pode desencadear uma hipertensão essencial e, ao mesmo 

tempo, possibilitar a elaboração desse conflito. É utilizado o método da Associação 

Livre, que consiste em pedir para o paciente dizer tudo o que lhe vier à cabeça. 

Faz-se necessário um trabalho preliminar que possibilite ao sujeito ligar sua 

hipertensão à sua história de vida. Esse projeto estabelece um estudo teórico-

clínico anterior aos efetivos atendimentos, que se encontram em fase inicial e, 

portanto, os resultados alcançados ainda são parciais para um maior 

aprofundamento da discussão, mas apontam para uma diminuição na 

suscetibilidade na variação pressórica e, consequente, melhora na qualidade de 

vida. 

 
E-mail: aloysiofelix@hotmail.com 
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O PARQUE NACIONAL DA TIJUCA E A SUA CONTRIBUIÇÃO 

MULTIDISCIPLINAR COMO UM ESPAÇO NÃO FORMAL DE ENSINO 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA 

Supervisor Participante 
Ana Maria Donato 

Estagiário 
Aline da Conceicao Dias 

Ana Clara Frey de S. Thiago 

Larissa Silva de Sousa 

 
As aulas em espaços não formais permitem o contato do aluno com a natureza. 

Esse contato é necessário para o conhecimento no contexto das questões 

ambientais, e pode propiciar que, em uma única visita, o aluno compreenda suas 

correlações entre o tema abordado em sala de aula e o que está sendo vivenciado 

na visita, facilitando assim o entendimento do aluno. O presente projeto tem como 

objetivo capacitar os futuros professores, fomentando práticas pedagógicas que 

utilizam espaços não formais de ensino, utilizando uma proposta de aula externa no 

Parque Nacional da Tijuca. O local foi escolhido por conta de sua relevância 

histórica e ambiental para a cidade do Rio de Janeiro e pelas características que 

facilitam a visitação, como a infraestrutura para a recepção de alunos no Centro de 

Visitantes e a presença de trilhas didáticas. A região é caracterizada como uma 

densa floresta tropical, de grande biodiversidade, com 1625 espécies de plantas e 

mais de 300 espécies de animais já catalogadas. As atividades realizadas pelas 

bolsistas envolveram o aprofundamento da busca por referências bibliográficas 

relacionadas ao projeto, a participação nas saídas de campo aplicando o roteiro 

proposto com alunos da Educação Básica, a avaliação dos resultados obtidos com a 

coleta de dados (questionários aplicados aos alunos) e a elaboração de relatórios. 

Dos 561 alunos guiados até o momento, do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II, 

342 responderam os questionários. Os questionários revelaram que 96% dos 

alunos consideram importante o contato com a natureza, 80% pretendem voltar ao 

Parque Nacional da Tijuca e 98% consideraram como positiva a aula ao ar livre 

realizada no Parque. 

 
E-mail: aespinola@uerj.br 
  



 

 
 127 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

O ENSINO E A PRÁTICA DE ENSINO EM 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 
Guilherme Goncalves de Brito 

 
Este projeto, em sua 13ª edição, 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 particularmente para o 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, 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, 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; 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 do Laboratório, com repercussão inclusive internacional(atualmente 

já fomos visitados por 86 países). Há ainda troca de experiências de produção 

didática com laboratórios de ensino de outras instituições, com o intuito de 

socializar o material produzido e articular esta produção didática com vistas a 

futuras publicações. Site:<http://www.llpefil-uerj.net> 

 
E-mail: dssolis@gmail.com 
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AFRICANOS LIVRES: O CATIVEIRO EM LIBERDADE 

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 
CLAUDIA MARIA CALMON ARRUDA 

Estagiário 
Cristiane da Rosa Elias 

 
O Projeto Discutindo a África na Sala de Aula foi desenvolvido com o objetivo de 

oferecer aos docentes do ensino fundamental e médio aporte conceitual e 

possibilidades de abordagens temáticas para o ensino de conteúdos relacionados ao 

continente africano e à cultura afro-brasileira, conforme preconiza a Lei 

10639/2003. Assim, ao longo de 2014 e do primeiro semestre de 2015 

pesquisamos os africanos traficados ilegalmente para o Rio de Janeiro, chamados 

de “africanos livres”, com o objetivo de produzir um livro paradidático. Em 2016 

nos debruçamos sobre a leitura de livros, a fim de consubstanciar a elaboração do 

paradidático. A pesquisa ficou circunscrita ao acervo documental do Arquivo Público 

do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), Fundo Presidência da Província (1755-1889), 

instituição com o a qual foi firmado, em 2017, um convênio de cooperação técnica 

e científica. Embora o tráfico de africanos fosse proibido no Brasil desde 1831 pela 

Lei Feijó, o seu combate sistemático se deu apenas a partir de 1850, motivado por 

pressões britânicas que culminaram na promulgação de uma nova lei que interditou 

mais uma vez, a prática ilegal. A aprovação da Lei Eusébio de Queiroz inaugurou 

uma fase de maior rigor na repressão aos traficantes, exemplificadas na 

documentação analisada que percorre o período 1850-1855. Os vocábulos 

presentes nos diversos ofícios e relatórios burocráticos examinados, revelam a 

insatisfação do governo imperial com o tráfico de africanos e sua vinculação ao 

atraso do país: “vexame”, “espetáculos escandalosos”, “destroem o país e a 

civilização”, entre outros. Para além das posições oficiais, os documentos desnudam 

a dura condição desses africanos, que apesar de serem livres, eram obrigados a 

prestar toda sorte de serviços para o Estados ou particulares, impedidos, portanto, 

de viverem em liberdade. 

 
E-mail: cmcalmon@yahoo.com.br 
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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 
Janaina 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. As publicações geralmente possuem pequenas tiragens e não são 

reeditadas. 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 da 

localidade e criar um espaço de divulgação de obra de autores contemporâneos que 

desejem disponibilizá-las ao grande público. Definimos como objeto de pesquisa, 

neste ano, o município de Itaboraí.Foram levantados livros, periódicos, teses 

acadêmicas e obras de referência. Esse inventário leva em consideração três 

critérios: obras produzidas sobre a localidade, por autores locais e impressas na 

cidade. A pesquisa foi realizada nos acervos de instituições locais – Casa de Cultura 

Heloísa Alberto Torres e Biblioteca Municipal Joaquim Manoel de Macedo –, 

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. Foram inventariados 

cerca de 200 referencias entre livros, periódicos, trabalhos acadêmicos e obras de 

referência relacionados à cidade de Itaboraí. Tais obras remontam ao século XVIII, 

mas o maior quantitativo refere-se ao século XX. Esse material será disponibilizado 

em uma página que está em fases de testes para disponibilizarmos ao público. 

 
E-mail: ruianiceto@hotmail.com 
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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 Participante 
Jacqueline Ventapane Freitas 

Estagiário 
Thalles Souza da Rosa 

 
"Cadernos em Memória" é um dos subprojetos que vêm sendo desenvolvidos com 

base no acervo da revista Cadernos do Terceiro Mundo, dentro projeto de 

tratamento desse acervo que iníciou-se em 2004, a partir de uma parceria com a 

fundadora, editora e detentora do acervo, Beatriz Bissio, que permitiu a utilização 

da revista em diversos materiais. A importância da Cadernos reflete-se na 

perspectiva de sua inserção nas discussões da Nova Ordem da Informação e 

Comunicação que se iniciaram nos anos 1970 e a partir da Conferência de Argel, de 

1973, em âmbito internacional. Suas páginas traziam 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 que atuavam 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 

sobre a 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 no ensino, e a ampliação desta discussão nas 

salas de aula de História nos níveis fundamental e médio. A proposta do “Cadernos 

em Memória” tem, assim, o objetivo principal de realizar esse diálogo.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 (www.lppe.ifch.uerj.br), 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 

elaboração de materiais que possam servir de instrumentos para os alunos da 

formação básica e para professores que já atuam em sala de aula. Além disso, o 

projeto também faz uma interface com as produções dos demais projetos 

desenvolvidos pelo LPPE, especialmente, a produção de material didático para apoio 

do ensino de História. 

 
E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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DINAMIZAÇÃO DA REVISTA MARACANAN: A CONSOLIDAÇÃO DE UM 

PERIÓDICO ELETRÔNICO 

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 
Thais dos Santos Portella 

 
O pôster apresenta resultados anuais do projeto Dinamização da Revista 

Maracanan, publicação vinculada ao Programa de Pós-graduação em História da 

UERJ (campus Maracanã), enfatizando a consolidação do processo de 

transformação do periódico, do formato impresso para o suporte eletrônico, iniciado 

no final de 2014. Ao longo do ano seguinte e, sobretudo, em 2016, a equipe 

editorial da Revista Maracanan observou um aumento significativo do número de 

acessos ao portal de publicações eletrônicas da UERJ, onde o periódico está 

hospedado, além de um acréscimo no volume de colaborações (artigos, notas de 

pesquisa) enviadas para as diversas seções da revista, em decorrência da facilidade 

de acesso pelo portal e-publicacoes da UERJ e, também, da maior divulgação do 

trabalho da equipe editorial, viabilizadas pelo formato de periódico eletrônico. Vale 

dizer que a Maracanan também passa por um processo de readequação às normas 

de avaliação e classificação da CAPES, com vistas a ascender do Qualis B2 para o 

B1. Com esse propósito, em 2016, a revista alcançou a participação de 75% de 

colaboradores/autores externos (de fora da UERJ) e vem ultrapassando a 

quantidade mínima anual (25) de textos publicados, distribuídos em cada uma de 

suas edições semestrais, atendendo, portanto, a duas importantes exigências da 

CAPES. Além dessas transformações, houve mudanças no layout da capa e da 

plataforma da revista no portal eletrônico, buscando-se ainda a inserção das 

avaliações/pareceres dos artigos em ambiente virtual. Todos esses aspectos fazem 

parte do processo de dinamização da Revista Maracanan, cumprindo os objetivos 

do projeto, que se encontra em adiantada fase de desenvolvimento. 

 
E-mail: fabianovilaca@gmail.com 
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ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EM CURADORIA: A ROTINA DE UM 

LABORATÓRIO ARQUEOLÓGICO 

Área temática Ciências Humanas / Arqueologia / Arqueologia Histórica 

Centro CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
NANCI VIEIRA DE OLIVEIRA AGUIAR 

Estagiário 
Julio Cesar da Silva Marins 

 
O Presente trabalho se propõe a apresentar de forma resumida as atividades 

realizadas bem como o planejamento das mesmas visando o Projeto de 

Conservação e Preservação dos Sítios Arqueológicos no Estado do Rio de Janeiro e 

sua relação com o processo de curadoria realizado no Laboratório de Antropologia 

Biológica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Juntamente com este 

destacamos também a participação no Projeto Jovens Talentos para a Ciência, 

através da co-orientação e auxílio às bolsistas por meio de palestras e discussões, 

supervisionadas pela equipe do LAB. Os objetivos do trabalho consistem em 

desenvolver as atividades de curadoria dentro do espaço do LAB, incluindo este 

processo no projeto de Educação Patrimonial executado pelo mesmo, no qual 

tentamos alcançar a sensibilização e a conscientização da comunidade no espaço da 

ciência. O material arqueológico é higienizado, separado em categorias (Osso, 

faiança, metal, vidro, cerâmica e malacológico), catalogado posteriormente em 

arquivo de registro e armazenado em caixas de acordo com seu tipo. Antes da 

higienização é feita uma rápida analise para verificar se é aconselhável a lavagem 

do material, pois alguns são sensíveis e delicados. Logo após a higienização o 

material é separado e colocado em prateleiras para secar. Após ser feita a 

higienização e identificação são realizados: registro, descrição e catalogação de 

todo o material. As atividades de curadoria foram realizadas em 1679 sacos com 

materiais arqueológicos oriundos das obras do Porto Maravilha (fase 2) com o 

registro de 65 unidades de madeiras, 376 de metais (sendo 33 de cobre, 254 de 

ferro, 18 moedas), 3554 de fragmentos ósseos, 295 de malacológicos (sendo 137 

de bivalves), 3391 de vidros, 5452 de faianças, 2219 de cerâmicas (sendo 117 de 

telhas e 21 de manilhas), 22 de couro, 19 de carvão, 35 de materiais de 

construção, 112 de materiais líticos (sendo 50 de seixos e 53 de rochas), 427 de 

grés, 12 de porcelanas, 122 de azulejos, 41 de cachimbos, 157 de dentes de fauna, 

17 de plásticos, 3 amostras de cordas, e 16 unidades de materiais não 

Identificados. Com a não realização da Jornada pelo CECIERJ e FAPERJ, foi 

organizada uma mini jornada com os bolsistas Jovens Talentos (Angra dos Reis e 

Rio de Janeiro) que participam do projeto através da parceria com a 

ELETRONUCLEAR, cujos resultados dos trabalhos dos mesmos foram apresentados, 

destacando a co-orientação através de palestras sobre temas do curso de 

Graduação de Arqueologia. 

 
E-mail: nancivieira@uol.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 
Fernanda Naomi Zaphiro Pessoa Santos 

Robson Reinaldo de Almeida Vieira 

 
No início do século XX, a imigração boliviana para o Brasil se processava 

lentamente. Os deslocamentos populacionais atingiam o país em pequenas levas de 

camponeses rurais. A esses grupos , juntaram-se estudantes à procura de 

Universidades brasileiras. A década de 1950, marcada pelos movimentos 

revolucionários na Bolívia, pode ser considerada o marco da intensa presença de 

bolivianos, especialmente em Seção Paulo e, posteriormente no Rio de Janeiro.Essa 

população, a maioria entrava ilegalmente, procedia das áreas rurais e do altiplano. 

Até a década de 1990 a preferência boliviana para imigração era a Argentina, pelas 

facilidades encontradas nas distâncias e hábitos culturais. No entanto, diante das 

crises socioeconômicas daquele país, a opção foi o Brasil, especialmente o Estado 

de S.Paulo, devido às oportunidades de emprego nas indústrias de tecido.Embora o 

fluxo migratório se dirigisse para São Paulo, este estudo trata da presença boliviana 

no Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de analisar os diferentes interesses 

das ondas migratórias daquela população em terras brasileiras. A entrada de 

imigrantes bolivianos no Rio de Janeiro pode ser constatada a partir de três fluxos 

distintos. O primeiro a partir da década de 1950, quando se inicia o movimento 

revolucionário do MNR, que culmina com a Revolução Popular em 1952. Nessa 

época chegou ao Rio de Janeiro o primeiro fluxo migratório, formado em sua 

maioria por estudantes e pessoas que pertenciam aos setores dominantes do país. 

Formavam um grupo privilegiado, com dinheiro suficiente para se auto-

sustentarem.O segundo fluxo chegou a partir da década de 1960. Era formado 

basicamente por estudantes, atraídos pelo Intercâmbio Cultural que oferecia 

condições de cursarem as Faculdades de Medicina, Odontologia e Engenharia, entre 

os demais cursos. Procuraram cursos nas Faculdades de Medicina , Odontologia e 

alguns Engenharia. O terceiro fluxo, mais recente, continua aos dias atuais. Envolve 

artistas, músicos, mecânicos e profissionais liberais à procura de melhores 

condições de vida. Muitos são especialistas e trabalham em Refinarias, Empresas de 

Petróleo e Programas de Pós Graduação.Essas características diferem da imigração 

dos grupos de bolivianos saídos do Altiplano e de áreas rurais da Bolívia país que 

foram atraídos para São Paulo e outros estados. 

 
E-mail: nucleas@gmail.com 
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SAÚDE DE POPULAÇÃO NEGRA: O RACISMO NA DETERMINAÇÃO SOCIAL DA 

SAÚDE 

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 Participante 
Ana Paula Procópio da Silva 

Estagiário 
Isabela Santos de Lima 

 
Problematizar a temática da saúde da população negra implica enfrentar o tema do 

racismo como determinante social do processo saúde-doença. 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 as estratégias e intervenções postas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) 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 e 

estudo sistemático 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. Observa-se a baixa produção sobre a PNSIPN, como temos 

investigado, articulado ao fenômeno social do racismo e suas formas de 

resistências e luta pela populaçao negra, contradição presente no campo da saúde, 

quando os textos oficiais afirma-se o conceito ampliado de saúde pela lógica da 

determinação social do processo saúde-doença-cuidado. 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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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 Participante 
Angela Maria Roberti Martins 

Jacqueline Ventapane Freitas 

Estagiário 
Claudia Richulino da Conceição 

 
O LPPE/IFCH tem, ao longo dos anos, desenvolvido 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 aos alunos do ensino básico compreenderem a 

relação entre a produção literária e o contexto histórico em que essa se constitui. 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, com a biografia e as obras dos escritores José de Alencar, 

Castro Alves, Joaquim Nabuco e Jorge Amado. Os demais volumes trouxeram os 

escritores latinoamericanos, africanos de língua portuguesa e angolanos, 

apresentando elementos 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 do IFCH está finalizando a 

produção dos materiais em plataforma multimídia, em parceria com os demais 

projetos do laboratório, para a Série Escritores. Além do que está sendo 

desenvolvido sobre os “Escritores Libertários” sob responsabilidade do projeto “O 

Anarquismo no Brasil”, a nova produção da série irá apresentar os “Escritores 

Panafricanos” e suas participações no movimento de luta pela independência 

política do continente africano e pelos direitos dos afrodescendentes nas Américas. 

Estão sendo pesquisadas as biografias de intelectuais como "WEB" Du Bois, Marcus 

Garvey, Leopold Segnhor, Kwame Nkrumah e outros, bem como serão trazidas 

algumas das noções sobre o panafricanismo como movimento político e literário, 

em finais do século XIX, durante o século XX e o quadro atual no continente 

africano. Este projeto está sendo realizado em parceria como o Prof. Dr. 

Washington Nascimento, do LEDDES-IFCH/UERJ. 

 
E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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A 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 
Diana Tereza da Silva Rangel 

 
A experiência inicial de docência em Filosofia está ligada prioritariamente ao Ensino 

Médio e possibilita, a partir de sólida formação, a oportunidade de investigação 

filosófica com a qual os alunos adquirem a dimensão de que o interesse social deve 

prevalecer sobre o individual e onde a prática crítico-reflexiva é 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 UERJ participou ativamente da discussão que havia 

implementado a obrigatoriedade da disciplina Filosofia nos três anos do Ensino 

Médio (Lei 11.684/CNE de 2/06 /2008) e atualmente a reforma curricular do Ensino 

Médio que relega a disciplina "filosofia" ao campo de "estudos e práticas" tem sido 

discutida com bastante reserva pelos estudantes da licenciatura.A iniciação à 

docência é fundamental para compreendermos a postura crítica e o diferencial que 

representa o ensino de filosofia desde o ensino fundamental inclusive. O projeto 

discute a relevância da filosofia no Ensino Médio brasileiro e visa mostrar como a 

compreensão, expressão e capacidade de transcender o senso comum imediato e 

sem reflexão melhoram significativamente com o auxílio da investigação filosófica. 

Além da experiência de magistério na escola de ensino médio, o estudante procura 

pesquisar e 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 enfim, sua relação com as 

demais áreas do saber. O bolsista de Iniciação à Docência se integrou com eficácia 

e competência nas discussões proporcionadas pelo Laboratório de Licenciatura da 

Filosofia-LLPEFIL- com produtos significativos no projeto Índice Referencial para o 

Ensino de Filosofia, bibliografia, sites e filmes. 

 
E-mail: dssolis@gmail.com 
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ANARQUISMO NO BRASIL: PRODUÇÃO DE MATERIAL 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 Participante 
Jacqueline Ventapane Freitas 

Estagiário 
Natalia da Silva Oliveira 

 
Este projeto se constitui na elaboração de diversos materiais de apoio ao ensino 

sobre anarquismo brasileiro, que vêm sendo desenvolvido pelo LPPE-IFCH desde 

2013. O primeiro dos materiais já elaborados traz 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. Este material foi disponibilizado através 

de um site, vinculado ao site do LPPE/IFCH. O segundo material, que se encontra 

em fase de finalização, 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. 

Para o ano de 2017, será finalizado o material, com os verbetes dos autores Fábio 

Luz, Domingos Ribeiro Filho, Maria Lacerda de Moura, José Oiticica e Lima Barreto, 

além de textos de especialistas. Dando continuidade, a pesquisa será estendida 

para a elaboração de um material, a ser, da mesma forma que os demais, 

trabalhados para o ensino do tema em sala de aula, tratando da poética libertária. 

A partir da constituição desses materiais, serão elaboradas oficinas a serem 

apresentadas em salas de aula da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: angelaroberti@uol.com.br 
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CURTA-METRAGEM E O ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA EM PERSPECTIVA DISCIPLINAR E TRANSVERSAL 

Área temática Ciências Humanas / Sociologia / 

Centro CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
RAQUEL BALMANT EMERIQUE 

Estagiário 
Diego Cavalcanti de Santana 

 
As novas tecnologias da informação e comunicação vêm impactando 

profundamente a nossa sociedade. Nesse cenário em que o audiovisual é uma 

linguagem significativa e valorizada pelos jovens, o projeto em curso, fomentado 

pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro através da bolsa de Iniciação à 

Docência, visa desenvolver uma metodologia de ensino de Sociologia na Educação 

Básica apoiada no uso de curtas-metragens em sala de aula e na abordagem 

disciplinar e transversal do currículo. O resultado esperado é a produção de 

materiais didáticos para os estudantes e de apoio pedagógico para os professores 

que possam contribuir para a aprendizagem dos conteúdos científicos e para o 

fortalecimento do sentido da disciplina no Ensino Médio. A pesquisa abarca cinco 

etapas: a primeira envolveu a revisão da literatura sobre mídia-educação com 

ênfase no uso do cinema em sala de aula e na análise dos documentos curriculares 

e livros didáticos, a fim de mapear as temáticas que são trabalhadas no ensino de 

sociologia no ensino médio; a segunda etapa envolveu o levantamento de curtas-

metragens cujos roteiros dialogam com temáticas trabalhadas no currículo de 

sociologia e na análise do conteúdo das peças selecionadas, a fim de explicitar seu 

potencial para explorar questões disciplinares e multidisciplinares concernentes ao 

ensino da disciplina; a terceira etapa, em andamento, é o momento de 

desenvolvimento do projeto de ensino e elaboração de texto didático tomando os 

curtas selecionados como operadores metodológicos; na quarta etapa será feita a 

aplicação da metodologia em uma turma de ensino médio da rede estadual do Rio 

de Janeiro, para avaliar o impacto da metodologia desenvolvida na aprendizagem 

dos alunos e a recepção da proposta pelos estudantes e docentes; na última etapa 

serão feitos, a partir da avaliação da experiência no campo, ajustes na metodologia 

e elaboração dos relatórios finais do projeto. 

 
E-mail: remerique70@gmail.com 
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A IMPORTANCIA DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS 

NATURAIS NO ENSINO BÁSICO 

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 
ANICE ESTEVES AFONSO 

Estagiário 
Camila Bento Braganca 

 
Devido aos eventos naturais que ocorreram nos últimos anos na Região 

Metropolitanado Rio de Janeiro, cresceu a necessidade de ampliar a divulgação de 

informações sobre prevenção de riscos naturais. A disseminação dessas 

informações em escolas de ensino básico pode ser feita de modo associado a 

conteúdos tratadosna educação geográfica a fim de contribuir para o aumento da 

resiliência dos estudantes e de toda a comunidade inserida ao redor da escola 

principalmente para os que vivem em áreas ambientalmente vulneraveis. Isto 

converge com a lei 12.608 que dispõe sobre a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil que enfatiza a importância de se discutir noções de prevenção de riscos 

naturais em sala de aula. Acredita-se que a compreensão acerca da dinâmica da 

natureza dentro do ensino de geografia física pode ser feita através de uma 

abordagem que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos e o seu cotidiano e 

que possa estimular a percepção dos riscos frente as situações adversas. O 

desenvolvimento da percepção de riscos nos estudantes é extremamente 

importante para que compreendam situações de risco, iminentes ou não. Este 

trabalho busca capacitar os futuros docentes em geografia a tratar desta temática 

nas escolas a fim de divulgar as estratégias de disseminação de informações e 

noções de prevenção de riscos naturais para o ensino básico tendo como base os 

modelos elaborados pela Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro (DCRJ) e da 

Defesa Civil da Cidade de São Gonçalo (DCSG). 

 
E-mail: aniceafonso@gmail.com 
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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 
Thainá de Freitas Ribeiro 

 
O Acervo Especializado em Alfabetização “Emília Ferreiro” possui um dado histórico 

que faz parte de sua origem. Em 1990, ao ser criado o CPM (Curso de Graduação 

de Professores do Município), uma parceria UERJ/SME, a idealizadora do PROALFA 

era uma das professoras da disciplina alfabetização. Ao recomendar a bibliografia, 

foi constatada a seguinte dificuldade: 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 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, pois a política universitária não reconhece ainda este tipo de serviço, não 

sendo possível, desta forma verbas destinadas à aquisição de livros. O Acervo 

Especializado em Alfabetização “Emília Ferreiro” diferencia-se das Bibliotecas 

Setoriais da UERJ, por conterem 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, alunos matriculados em nossas turmas e alunos de 

Pedagogia que nos procuram 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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AS GEOTECNOLOGIAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES AO CONHECIMENTO SOBRE 

A 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 

Estagiário 
Priscila Ribeiro de Carvalho de Medeiros 

 
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. Sendo assim, pode-se dizer que a 

informação é um pilar do conhecimento, mas a conexão entre a informação e a 

formação que permite ao cidadão o desenvolvimento do pensamento reflexivo e de 

ação sobre seu espaço. Desta forma, o presente trabalho vem contribuir para a 

elaboração e confecção de mapeamentos temáticos para a Baixada Fluminense, em 

especial para o Município de Duque de Caxias. Mapeamento este que vai desde 

usuários com interesses nas questões ambientais até docentes e discentes, do 

ensino fundamental e médio, nota-se que este último vem cada vez mais se 

interessando pelo uso das geotecnologias para a compreensão do espaço 

geográfico, e com intuito de gerar um ensino de geografia menos abstrato, mas 

mais lúdico e atraente para os alunos, é que temos desenvolvido mapas anaglífos, 

isto é, mapas com perspectiva tridimensional (3D), pois estes a partir do 

conhecimento do professor e sua orientação são facilitadores da interpretação 

espacial, indo da discussão e reflexão sobre o processo de ocupação até questões 

atreladas aos impactos ambientais. E visando a democratização da informação é 

que os mapeamentos são disponibilizados na Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da 

Baixada Fluminense (http://www.bvambientebf.uerj.br). 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.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 
Gabriel Juan Carvalho de Queiroz 

Suelen Santos Vanna 

 
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 2016, atualizado em 2017. Busca a visibilidade 

tanto dos conflitos quanto dos sujeitos. A atualização do trabalho é feita 

anualmente onde contabilizamos os conflitos ocorridos no campo e a ocorrência 

desses conflitos. A fonte utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa são os 

Cadernos Conflitos no Campo Brasil, publicado anualmente pela Comissão Pastoral 

da Terra, que busca dar visibilidade aos conflitos e denunciar a violência à qual a 

população camponesa está exposta. O Atlas foi elaborado tendo por base primordial 

o levantamento realizado por Alentejano (2003), acrescido ano a ano, a partir 

dessa data, dos dados da Comissão Pastoral da Terra – CPT. Foram elaborados 

mapas relativos: ao total de conflitos pela terra; ao número de conflitos por 

décadas, de 1950 a 2010; ao número de famílias envolvidas em conflitos; ao tipo 

de conflito (ocupações ou resistência); à atuação dos movimentos sociais rurais 

(MST e FETAG); às categorias de trabalhadores envolvidas em conflitos (posseiros e 

sem terras). Os mapas são acompanhados de textos explicativos sobre os conflitos 

presentes no espaço agrário fluminense. O objetivo do Atlas é servir de referência 

para pesquisadores, professores de geografia ou áreas afins para que estes possam 

utilizar tais informações em aulas e pesquisas sobre a questão agrária no Rio de 

Janeiro, possibilitando através deste instrumento um conhecimento e visibilidade 

maior das questões agrárias, e também auxiliando o professor para o ensino de 

educação do campo. Os mapas e textos estão disponíveis no Blog do Grupo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão em Geografia Agrária - GeoAgrária – 

www.geoagrariaffpuerj.wordprees.com . 

 
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 
Vanessa Campos Duarte 

 
A Coordenação de Graduação da FFP/UERJ desenvolve estudos e projetos que 

visam à avaliação, a análise do contexto universitário, o aprimoramento dos cursos, 

o desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos e das Propostas Curriculares, 

contribuindo para a formação plena dos graduandos. A Unidade está em processo 

de reforma curricular dos cursos de licenciatura, realizando discussões em 

diferentes fóruns. Os encontros objetivam verificar as mudanças necessárias nos 

cursos, buscando manter a identidade institucional e implementar a Resolução 

nº2/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior nos cursos de licenciatura. Acompanhar, com olhar investigativo, 

a forma como será desenvolvido o trabalho de reforma curricular frente às 

demandas legais e as reflexões advindas dos dados apresentados pela Coordenação 

de Graduação, é imprescindível para a Unidade. Neste processo, a avaliação 

institucional torna-se grande aliada, subsidiando reflexões e debates, promovendo 

a avaliação dos cursos e da instituição pela ótica dos egressos e evadidos, 

verificando as contribuições do processo formativo na vida profissional e pessoal 

dos alunos. O acompanhamento de egressos no desenvolvimento de sua vida 

profissional é uma forma de estudar a universidade, avaliando as relações 

estabelecidas com a sociedade, os cursos e as instituições. Essa avaliação subsidia 

o debate e as reflexões sobre as mudanças que se fazem necessárias, apontando 

caminhos a serem construídos e legitimados pelos sujeitos envolvidos. Além dos 

egressos devemos ouvir os alunos evadidos, que abandonaram o curso ou 

solicitaram transferência, pois por ser um processo de desistência do curso e/ou da 

instituição, constitui importante instrumento para avaliação institucional. 

Precisamos analisar também a existência da permanência prolongada dos alunos 

nos cursos, verificando os motivos, a propensão a evasões futuras, coletando dados 

para análise do currículo atual, apontando as mudanças necessárias e revendo 

ações que possibilitem a permanência do aluno na universidade, no tempo ideal 

para a conclusão do seu curso. A pesquisa é realizada com ex-alunos e alunos com 

permanência prolongada no período de 2009 a 2015, através de questionários on-

line e entrevistas, utilizando as abordagens quantitativa e qualitativa. Os dados 

coletados na investigação permitem análises mais aprofundadas do currículo atual, 

proporcionando reflexões e apontando caminhos na reforma curricular. 

 
E-mail: glaucb@uol.com.br 
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AMBIENTES VIRTUAIS DO PROGRAMA ROMPENDO BARREIRAS: FONTE DE 

INFORMAÇÕES E CONTEÚDOS ACESSÍVEIS 

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 
Arlette Maria Figueira Reis Basilio 

Dimitri Ribeiro Coelho Andrade 

Rafaela Perciliana Vieira 

Voluntário 
Ana Beatriz Ventura Almeida 

 
O Blog do Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB) < 

http://uerjrompendobarreiras.blogspot.com.br/> , assim como nossa página e o 

grupo aberto no Facebook 

<https://www.facebook.com/pg/programarompendobarreiras/about/ > , ampliam a 

circulação de informações sobre acessibilidade e inclusão e fomentam o debate 

transparente sobre as temáticas pertencentes ao campo de conhecimento do PRB, 

além de possibilitar novas conexões entre pessoas que fazem parte de diferentes 

grupos e redes cujo interesse comum é a inclusão e participação de Todos. Em 

especial, destacamos o perfil pedagógico e acadêmico das nossas publicações, as 

quais contemplam as áreas do ensino, da pesquisa e da extensão, iniciativa que 

também auxilia quem passa pela transição entre a vida acadêmica, a conclusão do 

curso superior e entrada no mercado de trabalho. Além das atividades realizadas no 

PRB, bolsistas e usuários do programa, assim como a comunidade web, beneficiam-

se, das informações divulgadas pelo PRB no Ciberespaço. A partir da atualização do 

blog e do Facebook, informações sobre o Programa, suas atividades e as políticas 

públicas de inclusão da pessoa com deficiência são disponibilizadas na rede. Os 

ambientes virtuais do PRB também são utilizados para divulgar eventos, cursos, 

estágios e quaisquer outras informações sobre o Programa. No blog também pode 

ser encontrado o histórico do PRB, sua localização na Universidade e contatos. Os 

espaços virtuais do PRB foram pensados para serem de fácil acesso para todos, 

com acessibilidade web; neles, as pessoas, inclusive as que têm deficiências 

sensoriais, podem acessar, com autonomia, os conteúdos disponibilizados. Sob a 

orientação da coordenação pedagógica do PRB, o bolsista atualiza os ambientes 

virtuais do Programa. A divulgação do programa é de suma importância também 

para professores em formação e principalmente para aqueles que pensam em 

seguir a área de inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica. Nosso olhar 

sob a perspectiva de inclusão na educação contempla a interculturalidade por fazer 

circular informações na web, observar a existência de muitos seguidores e receber 

retorno de diferentes grupos e pessoas. O fato de dedicar-se ao digital, 

incorporando linguagens e mídias na perspectiva cultural, caracteriza a prática de 

manter ambientes vitais como uma forma de inovação pedagógica. Tais serviços de 

informação, comunicação e divulgação são considerados, portanto, de utilidade 

pública. 

 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com  
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AMBIENTES VIRTUAIS DE INVESTIGAÇÃO PARA O ESTUDO DE CÁLCULO E 

ANÁLISE 

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 
AGNALDO DA CONCEICAO ESQUINCALHA 

Estagiário 
Ana Gabriela Cardoso do Nascimento 

 
Parte dos estudantes do curso de Matemática tem nas disciplinas de Cálculo o 

primeiro contato com matemática avançada e, com isso, essas disciplinas acabam 

sendo uma fonte de grandes dificuldades. Os altos índices de reprovação são 

alarmantes e as dificuldades de aprendizagem deste componente curricular, assim 

como da disciplina de Análise Real, colaboram para o alto índice de evasão. Em 

relação aos cursos de licenciatura em Matemática, a preocupação é quanto à 

qualidade da formação nestes componentes curriculares e seu impacto na atuação 

dos egressos como professores de nível fundamental e médio. Diversos fatores são 

relacionados aos problemas no trato com essas disciplinas, motivando a busca de 

estratégias que podem ser eficazes no processo de ensino e aprendizagem. Em 

particular, se destaca o uso do computador e de softwares gráficos como 

ferramenta auxiliar no ensino de Cálculo e Análise. O GeoGebra é um software que 

possui inúmeras possibilidades de trabalho e aplicações em Matemática, dispondo 

de recursos dinâmicos que permitem uma análise crítica de diversos problemas por 

meio de investigação. Existe um repositório virtual chamado GeoGebraBook que 

permite organizar applets ou materiais favoritos do GeoGebraTube, como um livro 

digital, ordenado em capítulos. Construímos o GeoGebraBook “Mathlets para o 

Ensino de Cálculo e Análise” com o intuito de oferecer possibilidades para 

professores e alunos dessas disciplinas. Na seleção e na ordenação dos mathlets 

foram levados em consideração os conteúdos-chave que o aluno necessita ter como 

base para aprofundar o que é explorado nessas disciplinas, ou seja, um estudo 

sobre números e funções reais, limites, continuidade, derivadas e integrais de 

funções reais de uma variável real, ementa típica dos primeiros cursos de Cálculo e 

Análise de um curso de Licenciatura. Nesse momento o GeoGebraBook 

desenvolvido conta 40 mathlets que conduzem o usuário na investigação dos 

conceitos citados, a partir da manipulação e do levantamento de conjecturas, sem 

foco na parte operatória/procedimental. A partir da pesquisa percebe-se que o 

GeoGebra tem mostrado um potencial para o ensino e aprendizagem no ensino de 

Cálculo e Análise e isto pode contribuir para um repensar de seu ensino e, assim, 

para um repensar da própria formação de um professor de matemática com 

flexibilidade de conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares, além da 

incorporação das tecnologias em sua formação. 

 
E-mail: aesquincalha@gmail.com 
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APOIO AO LABORATÓRIO INSTERDISCIPLINAR 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 
Bruna Bottino da Silva 

Caroline Xavier Rodrigues 

 
O projeto tem como intuito viabilizar 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, desde 

2009. O LIEPHEI objetiva produzir, socializar e difundir estudos e pesquisas no 

âmbito da História da Educação e Infância. Para isto, vem estabelecendo 

procedimentos de pesquisa, extensão e de cooperação em redes de informação, 

disseminação e socialização da produção acadêmica dos pesquisadores associados 

ao LIEPHEI. O processo de consolidação do Laboratório engloba entre outras 

iniciativas a produção de materiais multimídia de caráter pedagógico, oficinas de 

linguagem multimídia, promoção de encontros/seminários com pesquisadores de 

grupos de pesquisas do Rio de Janeiro, promoção de grupos de estudos e a 

organização de livros como forma de socializar e difundir as pesquisas em 

desenvolvimeno. As iniciativas em curso, visam colaborar para a realização de uma 

estreita articulação entre pesquisa, ensino e extensão no âmbito institucional e 

interinstitucional. Entre as atividades em desenvolvimento encontra-se a 

alimentação do site, a organização das demandas de fluxo continuo do Laboratório, 

a produção e socialização em rede de material multimídia. Com a produção de 

multimídia em educação pretendemos instaurar uma dinâmica interdisciplinar que 

envolve diferentes áreas do conhecimento na apropriação de temas relacionados à 

cidade, aos sujeitos sociais e as diversas práticas instituídas em relação à 

educação, à escolarização e as formas empreendidas de assistência e 

institucionalização da infância. Com a produção dos materiais 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 em relação à educação, à escolarização e 

as formas empreendidas de assistência à infância em suas singularidades. A partir 

de parceria interinstitucional com o Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil 

(1822-2022), desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), estamos organizando o Centro Virtual de Multimídia em Educação 

(CEVIME), plataforma que tem como objetivo referenciar as produções, nacional e 

estrangeira, de multimídias, bem comum de participação de professores e 

pesquisadores envolvidos com os debates e produção de experiências no âmbito da 

educação. 

 
E-mail: soniacamara@uol.com.br 
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ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS COMO LÓCUS DE 

PRÁTICAS FORMATIVAS E GESTÃO PEDAGÓGICA. 

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 
PAULA DA SILVA VIDAL CID LOPES 

Supervisor Participante 
Luciana Velloso 

Estagiário 
Bruna Maria Oliveira Silva 

 
Assumindo como principal objetivo o acompanhamento das atividades acadêmico-

científico-culturais realizadas pelos alunos do Curso de Pedagogia da UERJ – 

Maracanã, o Estágio Interno Complementar realizado no decorrer no ano de 2016, 

se situa como uma das atividades da Coordenação do referido curso. Na rotina de 

atividades, realiza-se, assim, a orientação dos alunos do Curso de Pedagogia acerca 

do tema das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) e da relevância para 

sua formação, bem como a análise da documentação comprobatória trazida pelos 

próprios alunos, seguida da contabilização da carga horária relativa às atividades, 

com vistas à sua inclusão no histórico escolar. Com a aprovação da deliberação 

n°004/2008, seguida da 044/2010, regulamentou-se, dentro da UERJ, em sintonia 

com normas federais, a adoção de procedimentos que visam valorizar a 

participação dos alunos em eventos socioculturais e científicos, que passam a ser 

incluídos, através das AACC em seu currículo, no caso das Licenciaturas. Entende-

se como AACC aquelas que, de múltiplas maneiras, contribuem para a ampliação 

dos conhecimentos dos alunos, enriquecendo sua formação profissional como 

licenciado e, em particular, no caso focalizado, como licenciado em Pedagogia. 

Conclui-se que, considerando-se a especificidade das atividades do estágio 

relacionadas às AACC, é possível destacar o enriquecimento formativo à bolsista 

pelo conhecimento propiciado a respeito das diferentes possibilidades acadêmicas, 

científicas e culturais que compõem o currículo de maneira individualizada, assim 

como no que diz respeito à interdisciplinaridade que assume importância na 

formação de licenciados em Pedagogia. 

 
E-mail: paulacidlopes@gmail.com 
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ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO DA UERJ 

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 
ENEIDA SIMOES DA FONSECA 

Estagiário 
Maria da Conceicao Santos da Silva 

Marli Costa Joffre 

 
A Coordenação de Monografias da Faculdade de Educação da UERJ vem buscando 

aprimorar sua contribuição para que mais e mais alunos consigam concluir sua 

graduação de modo a que o trabalho de conclusão de curso não seja um obstáculo 

para que este objetivo seja alcançado pelo aluno. Com a participação dos bolsistas 

e de professores dos diversos departamentos da Faculdade pudemos concretizar: o 

Programa de Orientação Acadêmica (POA) que conta com um professor de cada 

departamento aproximando o graduando do professor que tenha interesse de 

pesquisa pertinente para o aluno; a organização do registro de monografias da 

Unidade; a formulação de documentos de declaração de orientação e/ou avaliação 

de monografias para os professores atuantes nesta etapa; reuniões periódicas para 

os alunos concluintes e para os alunos do sexto e do sétimo períodos (etapa em 

que devem trabalhar na confecção da monografia) no sentido de prevenir 

problemas e de antecipar soluções no caso de possíveis entraves; a reformulação 

do visual das informações disponibilizadas no mural da Coordenação da Faculdade e 

também daquelas constantes da página da Unidade. As reuniões tem sido 

esclarecedoras para o alunado bem como os tem aproximado dos potenciais 

orientadores uma vez que nas mesmas discutimos tanto os procedimentos 

necessários para elaborar o trabalho de conclusão de curso como veiculamos 

informações sobre as temáticas de domínio dos diversos professores da EDU. Os 

bolsistas estão ampliando sua consciência sobre a dinâmica do trabalho de 

monografia na grade curricular da formação em Pedagogia quanto o domínio das 

tecnologias digitais para armazenamento e divulgação das atividades da 

Coordenação de Monografia da EDU 

 
E-mail: eneida@uerj.br 
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BIBLIOTECA VIRTUAL DO MEIO AMBIENTE, DEMOCRATIZANDO AS 

INFORMAÇÕES SOBRE A 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 

Supervisor Participante 
Andréa Paula de Souza 

Luciano Ximenes Aragão 

Estagiário 
Jessica Bilitário de Medeiros 

 
A produção da informação e sua democratização visando à reflexão e ação para 

uma sociedade mais justa, em especial no contexto da produção espacial e no 

equacionamento dos conflitos socioambientais é algo emergente. Logo, cabe 

ressaltar que para tal faz-se necessário o contexto da melhor compreensão do 

"espaço vivido" e este parte da premissa fundamental do conhecimento de onde se 

vive e se atua. Para corroborar com tal, a produção da informação que contribua 

para o aprofundamento do ambiente, isto é, a relação sociedade e natureza, que se 

desenvolve a Biblioteca Virtual do Meio Ambiente da Baixada Fluminense (Bv 

Ambiente). A Bv é desenvolvida por discentes e docentes da Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense (FEBF-UERJ), tem como objetivo democratizar 

trabalhos e pesquisas acadêmicas, relacionadas a questões socioambientais que 

permeiam a Baixada Fluminense. O site da Bv (www.bvambientebf.uerj.br) busca 

servir como um canal de comunicação entre a instituição cientifica e a comunidade 

por meio de caixas de informações que apresentam conteúdos sobre a Baixada 

Fluminense relacionados a: Educação Ambiental, Justiça Ambiental, História 

Ambiental, e Dinâmica Ambiental, dando acesso gratuito e de qualidade, gerando 

um banco de dados ambientais da Baixada, que contém desde documentos, a 

imagens e artigos científicos. Além disso, conta com outras plataformas como 

Biblioteca Virtual Jovem (BV Jovem), que visa contribuir com conhecimentos 

voltados ao ensino, com enfoque na Educação Ambiental, assim como a Biblioteca 

Virtual em Dia (BV em dia), com conteúdos sobre notícias ambientais de maneira 

mais rápida e dinâmica. Pode-se dizer que as ações propostas, garantem um 

acesso dinâmico, democrático das informações para a sociedade como um todo, 

mas principalmente aos futuros professores, importantes sujeitos na ação 

transformadora da sociedade. 

 
E-mail: simonefadel@hotmail.com 
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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 

Supervisor Participante 
André Tinoco de Vasconcelos 

Astrogildo Luiz de França Filho 

Estagiário 
Bruno de Lima Alves 

Thaisa Cristina do Nascimento Goulart 

Voluntário 
Emanoel Carlos Daflon da Silva 

 
O Projeto CEDIPE, nascido no Departamento de Geografia da FFP/UERJ, constitui-se 

num importante espaço de pesquisa, produção, sistematização, ensino e 

disseminação de informações, documentos, publicações e experiências sobre a 

temática do ensino de geografia. Criado inicialmente para produzir um acervo de 

teses e dissertações elaboradas sobre o ensino de geografia, transformou-se na 

mais importante referência hoje no Brasil sobre o tema. O acervo de teses e 

dissertações é o mais amplo e organizado de todo o país, sendo acessível pela 

internet, na forma impressa em papel e em mídia digital. Incorporou em suas 

atividades um conjunto de projetos de pesquisa, passando a dar suporte técnico e 

receber de cada um deles suas produções e materiais didáticos para torná-los 

públicos e ao alcance de qualquer professor ou estudante, em qualquer parte do 

país. Integra uma rede de Laboratórios de Ensino de Geografia no Brasil, e prepara-

se para fazer parte da REDE LATINA. As parcerias com a Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB) e com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE-

SG), possibilitaram, respectivamente, a produção de acervo de memória da 

geografia brasileira e a realização de atividades de extensão envolvendo 

professores e estudantes da escola básica. A realidade sobre a qual devem se 

mobilizar os cursos de licenciatura deverá incluir, entre outros elementos, os 

problemas das escolas públicas do ensino fundamental e médio. Ou seja, ensino e 

pesquisa nos cursos de licenciatura devem privilegiar a relação teoria e prática, na 

perspectiva de uma relação entre teoria e método que permita uma melhor 

compreensão da realidade. A divulgação das pesquisas sobre ensino de Geografia, 

em suas diversas formas de produção e apresentação constitui uma necessidade. 

Não apenas o público interno se beneficia das ações do Centro de Documentação, 

Informação e Pesquisa sobre Ensino de Geografia (CEDIPE). Cada dia mais pessoas 

entre os membros das organizações sociais parceiras, estudantes e pesquisadores 

de todo o Brasil e América Latina, poderão descobrir um rico acervo que incluem 

dados e informações produzidos, coletados e adquiridos, reunidos sob os mais 

diversos suportes – livros, produção acadêmica, hemeroteca, relatórios, periódicos, 

vídeos, fotos, cartazes, documentos eletrônicos, bases de dados, sistemas e outros 

documentos produzidos e coletados. 

 
E-mail: charlles@uerj.br 
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CICLO DE ESTUDOS EM ALFABETIZAÇÃO 

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 
Thayna Nascimento Campos 

 
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 20º (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.Desde 2013, 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. 

Devido a problemas de calendário e dificuldades de produzir materiais de 

divulgação, que não nos permitiam realizar encontros regularmente.A proposta de 

promover 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.No ano de 2016 

não tivemos atividades do ciclo no primeiro semestre por causa da greve e 

retomamos as reuniões a partir de agosto, com a participação de bolsistas e 

Estagiários de Pedagogia. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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CENTRO DE MEMÓRIA DA IMIGRAÇÃO DA ILHA DAS FLORES 

Área temática Ciências Humanas / 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 
LUIS REZNIK 

Supervisor Participante 
Rui Aniceto Nascimento Fernandes 

Estagiário 
Iasmine Morais Amaral 

Marília Luiza Ramos da Cruz 

 
O Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores foi criado em 2011, através 

de uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Marinha do 

Brasil. O principal objetivo do projeto é promover a reflexão sobre a história da 

imigração, especialmente sobre os procedimentos de recepção de imigrantes. Entre 

os dispositivos de recepção, destacamos a Hospedaria da Ilha das Flores, fundada 

pelo governo imperial em 1883 para abrigar os imigrantes que ingressavam no 

Brasil pelo Porto do Rio de Janeiro. Durante sua existência, a Hospedaria atendeu 

não só imigrantes, mas migrantes internos e prisioneiros políticos. Em 1966, com a 

transferência da Ilha das Flores para o Ministério da Marinha, as atividades da 

Hospedaria foram definitivamente encerradas. Para narrar as experiências 

imigratórias vivenciadas naquele espaço, desenvolvemos pesquisas em diversos 

acervos públicos, levantando e organizando documentos oficiais, periódicos, 

fotografias e cartas de imigrantes. Além disso, realizamos entrevistas com 

(i)migrantes e funcionários da Hospedaria, possibilitando a coleta de documentos e 

fotografias particulares. Tais pesquisas forneceram os subsídios necessários para a 

elaboração do Museu da Imigração da Ilha das Flores; de mostras expositivas, 

como “Cenas do cotidiano da Ilha das Flores pelas lentes de moradores e 

funcionários da Hospedaria de Imigrantes”; do site; de artigos, capítulos de livros, 

monografias, dissertações e apresentações de trabalhos em congressos. A 

participação em eventos como a Semana Nacional de Museus e a Primavera de 

Museus também permitem a divulgação dos resultados de pesquisa e o 

estreitamento com instituições como a Cáritas, principal responsável pela recepção 

de imigrantes nos dias de hoje. O projeto, ao relacionar o presente e o passado, o 

local, o nacional e o internacional, promove a reflexão e o debate sobre um tema 

atual, fazendo assim com que a universidade cumpra o seu papel junto a 

sociedade. 

 
E-mail: lreznik@uol.com.br 
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COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA BAIXADA 

FLUMINENSE 

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 
Cassiane Alcantara do Carmo Romão 

Tassia Brenda da Silva Barbosa 

 
A comunicação tem como finalidade socializar o trabalho desenvolvido pela bolsista 

de Estágio Interno Complementar (EIC) no projeto &quot;Núcleo de Coordenação 

Estágio da FEBF&quot;. Um dos objetivos do projeto é organizar as informações e 

promover o debate entre os docentes da disciplina estágio curricular obrigatório nos 

três cursos e licenciaturas oferecidos na unidade acadêmica: pedagogia, 

matemática e geografia. Em 2016 aconteceram reuniões mensais através da 

coordenação de estagio, o Blog foi finalizado e as interlocuções com as redes de 

ensino na Baixada Fluminense têm sido fortalecida. Quanto aos resultados do 

trabalho pode-se constatar os seguintes aspectos: 1) o blog tem garantido uma 

maior sistematização dos documentos, encaminhamentos e da discussão teórica na 

disciplina; 2) os encontros mensais têm permitido superar, um dos maiores 

desafios dos estágios na instituição, que é a falta de discussão entre os professores 

sobre as finalidades e encaminhamentos da disciplina; 3) a organização do I 

Encontro de Estágio Curricular da FEBF em 2017 e 4) a organização coletiva do 

documento com a filosofia, os princípios e os objetivos do estágio na FEBF. A 

participação da bolsista em todos esses resultados foi imprescindível para contribuir 

com a consolidação da coordenação de estágio. Os desafios para a continuidade dos 

estudos do Estágio Interno Complementar são sistematizar as escolas que os 

estudantes da FEBF realizam estágio; fazer levantamento da produção bibliográfica 

sobre estágio para alimentar o blog; consolidar junto a coordenação os estudos na 

FEBF sobre a relação do estagio com o Trabalho de Conclusão de Curso, com as 

atividades extensionistas, inventariar as experiência de estágios em outros espaços 

não formais de educação popular, criar estratégias para o fortalecimento da escola 

pública como lugar de estágio e de formação continuada. 

 
E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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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 
Daniele Adriano dos Santos Martins 

 
O Assistente Social, profissional com competência para atuar em políticas públicas, 

desenvolve atividades que se articulam com a leitura da realidade, tendo em vista a 

responsabilidade de trabalhar com as desigualdades e hierarquias sociais. Para 

desenvolver ações com esta proposta o Serviço Social da Faculdade de Formação 

de Professores busca uma contínua reflexão com os estudantes acerca da formação 

do professor, contribuindo para o debate sobre questões relacionadas ao 

preconceito, sexismo e racismo nas relações sociais em diferentes espaços da 

sociedade. O Projeto “Demandas Sociais no Espaço Educacional, sob o viés de 

Gênero e Etnia” tem como objetivo ampliar o debate sobre Gênero, Etnia e 

Diversidades na Unidade de Ensino. O projeto inclui atendimentos individuais e 

oficinas com estudantes das licenciaturas, atividades que estimulam a reflexão 

sobre as situações que envolvem discriminações e dificuldades de aceitação do 

diferente na sociedade, além de desenvolver uma visão crítica sobre as práticas 

sociais que perpetuam e banalizam as hierarquias. Os atendimentos individuais e as 

oficinas permitem a reflexão sobre a necessidade do profissional do magistério 

compreender e posicionar-se diante das situações que requerem o reconhecimento 

e o respeito à diversidade. As oficinas acontecem semanalmente, com 

planejamento e preparo do material utilizado, textos de autores diversos, artigos, 

entrevistas, vídeos, filmes e documentários. A partir das reflexões espera-se que os 

futuros professores possam compreender o meio acadêmico como espaço 

privilegiado para o debate sobre situações que envolvem a diversidade e a exclusão 

social. Diante da proposta de ampliar o debate para toda a Unidade Acadêmica, o 

Serviço Social organiza palestras e seminários, convidando profissionais da própria 

UERJ e de organizações externas para debater sobre os assuntos tratados nas 

oficinas. Todas as atividades realizadas pelo Serviço social contam com a 

participação do Estagiário de Serviço Social, integrando-o à prática profissional. 

 
E-mail: mgbbotelho@gmail.com 
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DEMOCRATIZANDO O SABE: PRODUÇÃO DE MATERIAIS LIVRES, 

GRATUITOS E ACESSÍVEIS 

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 
Arlette Maria Figueira Reis Basílio 

 
O Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB), da Faculdade de 

Educação, é procurado com grande frequência, por estudantes com deficiências 

sensoriais, visual (DV) e auditiva (DA) dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas da 

UERJ, com a solicitação de descrições de imagens estáticas e vídeos, os quais são 

indicados como conteúdos acadêmicos de estudo e/ou destinados à avaliação. A 

maioria desses graduandos têm DV e, alguns deles, são dos cursos da EAD da 

UERJ. A partir da demanda apresentada, as práticas utilizadas revertem o quadro 

de exclusão e desigualdade impostos a esses graduandos. Nossa principal 

preocupação é o acompanhamento humanizado e equânime, pensado para cada 

graduando de forma individualizada, daí a iniciativa de incluir em no quadro de 

bolsistas do PRB licenciandos capazes de trabalhar o digital com a incorporação de 

diferentes linguagens e mídias com a perspectiva de quem é um praticante cultural 

do ciberespaço. O graduando da EAD entende as práticas desenvolvidas na 

cibercultura, além de trabalhar com materiais acadêmicos online e tornar o 

audiovisual acessível a pessoas com deficiências sensoriais. Para verter em textos 

imagens estáticas e dinâmicas, transcrever legendas de vídeos estrangeiros, 

dedicar-se à busca de aplicativos, cursos online e outras soluções para melhor 

atender o estudante que necessita de um currículo acessível, o mais indicado é ter 

no projeto quem faz do ambiente virtual de aprendizagem seu local de pesquisa, 

interatividade e troca de saberes. Embora o material seja elaborado de forma 

individualizada e sua produção se concretiza a partir da demanda de cada 

graduando, investimos em produtos que podem ser disponibilizadas como recursos 

educacionais abertos (REA) para registro em repositórios públicos com licença 

creative commons (CC). A bolsista e Voluntários são orientados a seguir as 

recomendações internacionais da W3C / WCGA2.0, assim como os indicativos 

nacionais da e-MAG. e, por conseguinte, as produções contemplam a todos que têm 

limitações sensoriais. Tais iniciativas técnicas de elaboração e divulgação de 

conteúdo online, atendem, inclusive, às prerrogativas legais encontradas na lei 

13.146/15, decretos 6949/09, 5626/05 e 5296/04 e portaria 976/06 no que diz 

respeito à manutenção e divulgação de informações e-acessíveis a pessoas com 

deficiências sensoriais. Destas práticas, consequentemente, surgem materiais 

didático-acadêmicos que oferecem, a todos, autonomia de acesso ao conteúdo. 

 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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DO PAPEL À TELONA: O CINEMA NA ESCOLA COMO POSSIBILIDADE DE 

FAZER, OLHAR E PENSAR 

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 

Supervisor Participante 
Anna Carolina da Matta Machado 

Márcia Cristina Alves dos Santos 

Estagiário 
Mariana Nunes dos Santos 

Wemerson de Freitas Pereira 

Voluntário 
Lucas Silva de Oliveira 

Natália Regina Brito da Silva 

Patrícia de Jesus Bastos 

Ricardo Dias Carlo 

Rosana dos Santos Sobreiro 

 
O Projeto Cinema na Escola: Experiência e Formação no Cap-UERJ está no seu 

quarto ano de desenvolvimento. Conhecido na escola como CINECAP, ele propõe à 

comunidade escolar ver/pensar/fazer cinema. A “sétima arte” é munida de uma 

linguagem potente, dialogando com diferentes áreas humanas, permitindo-nos 

refletir sobre a realidade (aprender e desaprender, como ensina Fresquet), e 

produzir novos conhecimentos. As atividades do CINECAP encontram suporte 

teórico em Alain Bergala(2008) e Adriana Fresquet(2007, 2001), dentre outros 

autores que lidam com a relação cinema x escola para além do uso instrumental 

e/ou educativo. Tal referencial teórico nos propõe o desenvolvimento de uma 

metodologia que se baseia na ideia de experiência(LARROSA,2008;BERGALA, 2008) 

ressaltando a participação do estudante em todas as etapas do processo. 

Oferecemos aos alunos o CineCAp-deleite como forma de aproximar os estudantes 

da produção cinematográfica, o CineCAp-debate que promove uma conversa ao 

final de cada filme, se possível, com a presença do diretor, e a Oficina de cinema 

que permite aos alunos e bolsistas o envolvimento produtivo na criação audiovisual, 

colocando “na roda” seu repertório cultural e criativo. Cada proposta transforma-se 

em laboratório de conhecimento, com a tecnologia que temos em mãos (celular, 

papel, massinha, web cam, câmera, notebook), utilizando artefatos artesanais. 

Verificamos, nas oficinas realizadas, como “MUAN” (stop motion), “Storyboard”, 

“Minuto Lumière”, “Filmado montado”, “Faça seu curta”, dentre outras, que os 

alunos rapidamente entendem a proposta e logo manipulam todo o processo. As 

produções são publicadas nas redes mantidas pelo projeto(página do youtube, blog 

e perfil no facebook), garantindo o acesso às produções, mas também fazemos 

sessões em momentos específicos, como sábados letivos dedicados ao cinema. A 

experiência de fazer cinema amplia o conhecimento do indivíduo ao colocá-lo em 

face de diferentes ações: elaborar um roteiro, montar cenas, editar vídeos, e gerar 

músicas e sons para a produção audiovisual. O saber coletivo também se 

movimenta, com a criação de projetos(curtas, animações, vídeo clips, takes) em 
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que os lugares não são demarcados a 

priori, mas dentro do processo (diretores, atores, editores, câmeras, roteiristas), 

podendo cada um exercer funções  

 

 

diferentes. O aprender começa num simples ato de olhar e o cinema é capaz de 

atingir diretamente essa janela da alma. 

 
E-mail: claudiandrade@globo.com 
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ESTADO DA ARTE DA HISTÓRIA AMBIENTAL NO BRASIL 

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 
LILIA DOS SANTOS SEABRA 

Estagiário 
Thaís Gomes dos Santos 

 
Este projeto, desenvolvido junto ao Laboratório de Geografia da Baixada 

Fluminense - LabGeo - Baixada, busca diagnosticar o estado da arte da História 

Ambiental na seara da historiografia contemporânea brasileira. Constitui um esforço 

de compreensão epistemológica deste novo campo do saber e de sua penetração 

nas ciências sociais e naturais. Pretende identificar as bases teóricas, conceituais e 

metodológicas sobre as quais ela está, na contemporaneidade, debruçada; bem 

como, as possíveis controvérsias em torno de sua definição e conceituação. A 

História Ambiental, como um recorte da questão ambiental e da historiografia, vem 

se constituindo como uma área do conhecimento, desde a década de 70. Na 

atualidade, a história ambiental exibe um campo de exploração própria e complexa, 

que exige, inclusive, a confluência interdisciplinar de diversas áreas do 

conhecimento. A metodologia está composta de três etapas: A primeira buscou 

pesquisar os estudos produzidos no Brasil e no mundo, acerca das bases teóricas, 

conceituais e metodológicas da História Ambiental. A segunda etapa fez a aplicação 

de questionários abertos a pesquisadores na temática no Brasil. A última etapa, 

ainda não realizada, busca desenvolver pesquisas de documentos em site, oriundos 

dos encontros e redes nacionais em História Ambiental, no Brasil; bem como, a 

construção de um blog em História Ambiental. Para atingir ao objetivo e à proposta 

metodológica, foram realizados, até então, os estudos do material acadêmico, 

produzido no Brasil e no mundo (primeira etapa metodológica). Para tanto, foram 

selecionados e estudados artigos científicos de autores-referências na questão. 

Foram, também, confeccionados e aplicados questionários abertos aos 

pesquisadores em história ambiental no Brasil, inseridos nas instituições públicas e 

privadas do país (segunda etapa metodológica). Ainda como atividade desenvolvido 

observa-se a construção do blog, que busca angariar mais informações e atualizar 

os estudiosos acerca da pesquisas recentes, realizadas em todo o país. O referido 

material está em processo de construção (terceira etapa metodológica). Como 

resultado parcial da pesquisa, já está tabulado e em início de análise, o material 

decorrente das entrevistas feitas aos pesquisadores nacionais, possibilitando a 

compreensão, ainda que prematura, dos caminhos da história ambiental no país. 

 
E-mail: liliaseabra@oi.com.br 
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EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MAR: ESTUDANDO A AMAZÔNIA AZUL SOB O 

VIÉS INTERDISCIPLINAR 

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 
ELZA MARIA NEFFA VIEIRA DE CASTRO 

Estagiário 
Lília Pereira Nunes 

 
O fortalecimento da importância estratégica da Amazônia Azul para o Brasil, tendo 

em vista que este patrimônio nacional é repleto de riquezas minerais e biológicas 

espalhadas por mais de quatro milhões de quilômetros quadrados, depende do 

monitoramento e do controle dos recursos naturais presentes nos ambientes 

marinhos e na zona costeira, pois somente tais ações garantirão sua exploração 

comercial, a preservação da cultura tradicional e a sustentabilidade da 

biodiversidade brasileira. Como parte da biodiversidade dos ecossistemas marinhos 

encontra-se atualmente ameaçada por pressões antrópicas, práticas e estudos 

pedagógicos relacionados à Educação em Ciência, em especial os vinculados ao 

Saber Ambiental, são necessários para promover uma maior integração dos atores 

sociais à dinâmica relacional sociedade, cultura e ambiente. O projeto Educação em 

Ciência/Educação Ambiental insere-se no Projeto INCT PRO-OCEANO e propõe que, 

no processo educativo de formação humana e de transformação social, sejam 

incorporadas as perspectivas metodológicas inter e transdisciplinares como forma 

de orientar os educadores para a necessária compreensão da relação teoria e 

prática e para a aproximação do sujeito de sua realidade mais ampla, 

oportunizando sua problematização e o entendimento das complexas redes 

conceituais, de modo a se contrapor à fragmentação oriunda do pensamento linear 

e simplificador e a prover de sentido e significados os conteúdos do processo 

ensino-aprendizagem. Na perspectiva de socializar o conhecimento científico 

produzido pelos pesquisadores do INCT sobre os ecossistemas marinhos 

transmutando-o em saberes acessíveis à população brasileira, este projeto analisa 

o princípio educativo da interdisciplinaridade e suas possibilidades pedagógicas 

como fundamento da construção de uma nova mentalidade marítima e, nessa 

perspectiva, trabalha na elaboração de uma série de fascículos, especialmente 

referentes ao Território Costeiro e Marinho Brasileiro, à Biodiversidade Marinha e a 

Pesca Marinha. 

 
E-mail: elzaneffa@gmail.com 
  



 

 
 161 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

EXPERIMENTAÇÃO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES 

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 
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário 
Vinicius Souza Magalhaes Leite 

 
Este estudo teve como objetivo desenvolver metodologias e estratégias didáticas 

alternativas na educação em ciências da natureza por meio de aulas experimentais, 

montagem de coleções e confecção de materiais didáticos, envolvendo professores, 

alunos e licenciandos no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 

(CAp) da UERJ. Uma das coleções organizadas é o Herbário Didático, com mais de 

100 exsicatas, além de álbuns e outros materiais. Em 2016 foram planejadas e 

desenvolvidas aulas teóricas e práticas sobre o tema “sementes e germinação” no 

3º ano do ensino fundamental. Nas aulas teóricas foram abordados conteúdos 

botânicos como estrutura, função, fisiologia e importância evolutiva das sementes 

para as plantas e nas aulas experimentais os alunos foram solicitados a observar, 

analisar e refletir sobre as atividades e registros. Houve a formulação de questões, 

a elaboração de hipóteses, a experimentação, o registro das observações e 

discussão dos resultados. Foram realizados dois experimentos sobre germinação de 

sementes. No primeiro experimento cada aluno recebeu três sementes de: feijão, 

tomate, girassol, arroz e outras espécies, colocadas nas mesmas condições 

ambientais. O segundo experimento tratou da germinação em condições abióticas 

diferentes, na presença ou ausência de luz, e os alunos foram solicitados a observar 

e registrar nos cadernos de Ciências o ocorrido. Também foram lidos e discutidos 

textos sobre ecologia, biologia vegetal, mata atlântica e conservação ambiental. 

Ideias sobre especificidade de substrato, quantidade de água e de substâncias 

minerais dos solos, presença/ausência do sol e características das espécies vegetais 

foram discutidas pelos alunos. O ensino com aulas experimentais estimulou a 

discussão e reflexão sobre os resultados observados e incentivou a construção 

coletiva de saberes na escola. Apoio: SR-1/UERJ 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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ESPAÇO DE CONVERSAS SOBRE DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO CONJUGAL 

Área temática Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ROSANA LAZARO RAPIZO 

Estagiário 
Carlos Henrique de Sousa Lima 

 
O Espaço de Conversas sobre o Divórcio é um projeto de extensão vinculado ao 

Programa de Formação em Direitos da Infância e da Juventude - Pró-Adolescente, 

vinculado ao Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O 

programa, criado em 9 de fevereiro de 2001, promove estudos, pesquisas e 

projetos de intervenção relacionados a temas afetos à Psicologia ligados a causas 

voltadas à Justiça da Infância e Juventude e ao Direito de Família. Entre os temas 

de interesse do Pró-Adolescente estão: política socioeducativa para adolescentes 

em conflito com a lei; família contemporânea; separação conjugal e guarda de 

filhos; adoção; medidas protetivas para crianças; direitos humanos; violência 

contra crianças e jovens; políticas públicas. O projeto constrói sua trajetória, 

buscando proporcionar um local de acolhimento e escuta para pessoas que 

passaram pela experiência do divórcio. Através da Abordagem do Construcionismo 

Social, deverão ser realizados encontros com pessoas que passaram pelo divórcio, 

separação ou rompimento conjugal em suas famílias, em posicionamentos 

diferentes: pai, mãe ou filhos (não pertencentes à mesma família). Os grupos serão 

compostos de no máximo 16 pessoas que se reúnem em encontros 

quinzenalmente, em horário noturno. Na preparação para o grupo realizam-se 

estudos sobre temas acerca dessa temática, como mudanças na família 

contemporânea, organizações familiares, entre outros. O objetivo do trabalho é 

criar um espaço onde conversas sejam possibilitadas. Através de dinâmicas de 

grupos, palestras de profissionais e de conversas, será feita facilitação para que 

temas sobre o divórcio e seus desdobramentos (como relação com familiares, 

novos relacionamentos, situação financeira, transformações da vida cotidiana, entre 

outros), possam emergir e ser discutidos entre os participantes, proporcionando 

que cada participante possa enxergar visões distintas sobre um mesmo assunto. O 

grupo nos permite observar se através das interações no mesmo, os participantes 

modificam suas relações fora desse espaço. Este trabalho se mostra muito útil, a 

fim de abrir uma discussão acerca de como a interação com pessoas que 

vivenciaram uma mesma situação podem desenvolver e enfrentar esse 

acontecimento de formas diferentes e esse contato possibilita uma ampliação de 

visão de mundo, proporcionando troca de saberes não só entre os participantes 

como com os profissionais. Palavras-chave: Divórcio, Família, Grupo 

 
E-mail: rosana.rapizo@uerj.br 
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ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: CONSTRUINDO DIÁLOGOS 

ENTRE UNIVERSIDADE, SOCIEDADE E ESCOLA. 

Área temática Ciências Humanas / 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 
FRANCINE LOPES PINHÃO 

Supervisor Participante 
André Pinheiro 

Ricardo Tadeu Sartori 

Estagiário 
Aline Rodrigues Pinto 

 
Um dos grandes desafios para a educação no século XXI é a formação de pessoas 

capazes de compreender e opinar sobre o conhecimento científico e a sua 

produção, exercendo o direito de participação ativa em contextos políticos 

democráticos. Sendo assim, a criação de estratégias de divulgação da ciência é 

necessária para permitir a maior participação e o acesso da população aos produtos 

científicos. Com esse objetivo foi criado o projeto “Ciclo de conferências conversas 

com a ciência”, onde se insere o trabalho aqui apresentado cujos objetivos 

específicos são: Oferecer palestras sobre temas atuais na área científica e que 

possuam relevância social; Produzir um livro eletrônico contendo textos de 

divulgação científica elaborados pelos palestrantes do “Ciclo de conferências”; 

Produzir um conjunto de vídeos das palestras ministradas pelo projeto; Manter e 

ampliar canais eletrônicos de divulgação, a saber, grupo em redes sociais, blog, 

página institucional. Para isso, os materiais utilizados são: materiais necessários 

são: Câmera fotográfica; filmadora; notebook e data show. Durante o ano de 2016 

desenvolvemos as seguintes ações: (i) criação da página do “Ciclo de Conferências” 

no Facebook, semanalmente atualizada, permitindo o registro das ações e a 

divulgação do projeto; (ii) organização e o gerenciamento de dados em Excel, onde 

foram dispostos itens como presença, horários, envio de certificados, marcação de 

reuniões do grupo e convite de palestrantes; (iii) elaboração da proposta editorial 

para lançamento de livro temático eletrônico sobre as palestras no ano de 2017; 

(iv) Oferta de três palestras, sendo duas na universidade (NUPEC/FFP ) e (CIEP 

Leonel de Moura Brizola , Niterói) uma na escola, com pesquisadores de diferentes 

áreas que trabalham com temas de interesse social; (v) registro de todos os 

encontros em arquivos com formato audiovisual (fotografia e filmagem), para 

divulgação nos meios de comunicação do projeto, que são o Facebook e o canal do 

NUPEC no YouTube. A partir destas ações, consideremos importante a propagação 

de estratégias que tem como objetivo a ampliação deste conhecimento viabilizando 

a realização das nossas atividades e criando novas outras formas para divulgar a 

ciência. Para o próximo ano iremos ampliar os canais de diálogo com as escolas da 

região com a finalidade de viabilizar mais parcerias entre universidade e escola. 

 
E-mail: francinepinhao@gmail.com 
  



 

 
 164 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

ESTUDOS HISTÓRICOS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE: ORGANIZAÇÃO DE 

FONTES SOBRE UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

NA UERJ 

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 
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário 
Joanna da Silva Reis Alves 

 
Esse trabalho é resultante de atividades realizadas no projeto “Estudos Históricos e 

Curriculares do Ensino e Formação Docente” e tem o objetivo principal de 

levantamento e organização de fontes textuais e imagéticas sobre a educação em 

Ciências Naturais no Brasil. Nesse estudo foi dado destaque ao Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) que passou por mudanças em conhecimentos, finalidades e metodologias de 

ensino desde a sua criação, influenciadas pelo contexto histórico de cada época. A 

proposta foi iniciar a organização de arquivos com documentos textuais e/ou 

imagéticos referentes à trajetória desse curso a partir da década de 1980 até a 

atualidade. Primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfico sobre 

publicações referentes à história do currículo, história das disciplinas escolares e 

acadêmicas, currículo de biologia, ensino superior e história da UERJ. Depois foi 

iniciado o levantamento de documentos e o registro fotográfico de processos de 

reformulação do curso, ementas de disciplinas, atas de reuniões e legislação. O 

levantamento e o registro fotográfico dos documentos vêm sendo realizados por 

buscas no acervo digital do Jornal do Brasil, Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional, no Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica e Núcleo de 

Memória, Informação e Documentação da UERJ. As imagens estão sendo 

organizadas em arquivos de acordo com a temática e versão curricular do curso em 

destaque. Aponta-se que na UERJ na década de 1960 existiu o Curso de História 

Natural e que na década de 1980 o curso oferecido era de Ciências Biológicas. O 

prosseguimento das atividades do projeto de levantamento de fontes e organização 

de arquivos é importante para subsidiar estudos históricos e curriculares sobre a 

formação de professores de Ciências e Biologia na UERJ e em outras instituições de 

ensino no estado do Rio de Janeiro. Palavras-chave: história da educação, 

licenciatura em ciências biológicas, ensino superior. APOIO: SR-1/UERJ, FAPERJ 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO E AS DISCIPLINAS PARA 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 
DIANA DA VEIGA MANDELERT 

Estagiário 
Fabiano de Almeida Ribeiro 

 
A Coordenação das Licenciaturas da Faculdade de Educação atende todos os alunos 

dos cursos de licenciatura (Artes, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação 

Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Psicologia, e 

Química) com relação às disciplinas pedagógicas oferecidas pela Faculdade de 

Educação. Prestamos atendimento em nossa sala para informar e solucionar os 

problemas apresentados pelos alunos da licenciatura. Outro trabalho executado é a 

análise dos processos de aproveitamento de estudos, transferências ex-officio e 

integralização curricular. O trabalho principal é o atendimento dos alunos no 

processo de “abertura de vaga” para aqueles que não conseguem se inscrever no 

período do SAID. Por semestre, em torno de 200 alunos precisam desse 

encaminhamento. Para cada pedido, precisamos analisar se há possibilidade de 

aumento do número de vagas na disciplina e realizar o preenchimento do 

formulário de “aluno excedente” por disciplina. Para tentar entender um dos 

problemas que a coordenação das licenciaturas enfrenta a cada semestre sobre a 

disparidade entre as vagas ofertadas e as vagas requeridas pelos alunos de 

licenciatura pertencentes aos outros institutos, fizemos um levantamento de dados 

de 2012.1 até 2015.2 junto a Secretaria do Curso de Pedagogia Presencial. O 

objetivo foi averiguar com mais profundidade as turmas e os horários de 

licenciaturas para entender melhor onde ocorre a falta de vaga. O resultado foi um 

tanto curioso, pois não havia padrão pelos dados das vagas excedentes em cada 

disciplina, ou horário ofertado. O que observamos como padrão, que nos pareceu 

exagerado, foi a porcentagem de reprovações por frequência, por volta de 15%. 

Somada aos cancelamentos, o número vai de 35% das vagas até mais de 50%. O 

que muitas vezes seria o necessário para atender a todos. No próximo semestre, 

para tentarmos encontrar soluções para a questão, aplicaremos um questionário 

para os alunos de licenciaturas para entender por que há tantas reprovações por 

frequência e cancelamentos. 

 
E-mail: dmandelert@gmail.com 
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FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE 

ABREU: A EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO DE UMA BOLSISTA DE EIC 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INST MULTIDISC. DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ELOIZA DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 

Estagiário 
Isabelle Caroline Cecílio Martiniano 

 
O Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias (IFHT) é uma 

unidade acadêmica cuja missão é constituir-se em órgão de referência em projetos, 

estudos e pesquisas da formação humana com o apoio de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC). A solicitação da Bolsa de Estágio Interno 

Complementar (EIC) para dar suporte acadêmico e administrativo ao Instituto está 

associada a vários objetivos e atividades, entre os quis ressaltamos o 

aprofundamento do campo de conhecimentos sobre a formação humana mediada 

pela tecnologia de informação e comunicação, o acompanhamento das parcerias 

estabelecidas pelo IFHT, participação na produção de objetos de aprendizagem para 

cursos com mediação tecnológica e a aprendizagem da gestão de atividades 

educacionais não presenciais. Selecionamos para apresentar na XVI Semana de 

Graduação a atuação da bolsista de EIC no Curso de Aperfeiçoamento de Gestores 

Educacionais Públicos oferecido aos diretores e equipes técnico pedagógicas das 

escolas do Município de Casimiro de Abreu. Trata-se de um curso semipresencial de 

180 horas, das quais 120 foram realizadas em ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) sob a forma de conteúdos, exercícios de fixação, fóruns e tarefas avaliativas. 

Desenvolvido de 2015 a 2016 o curso pretendeu levar aos alunos conteúdos 

relativos à gestão das instituições e sistemas educacionais, apresentando-os de 

forma leve e lúdica. A bolsista atuou nos processos de planejamento e construção 

dos objetos de aprendizagem do curso, monitorou o desenvolvimento do mesmo no 

AVA e acompanhou a avaliação de freqüência e rendimento dos alunos, criando 

ferramentas e estratégias para isso, assim como analisando os resultados obtidos. 

Convém destacar que o resultado do curso foi extremamente positivo, com alto 

índice de alunos aprovados e baixa evasão, sendo pensada a sua continuidade para 

próximas ofertas. Concluo afirmando que a experiência de atuar no planejamento e 

implementação do curso no AVA, além do acompanhamento da frequência e 

rendimento dos alunos, foi um ganho de experiência incalculável para a formação 

profissional de uma futura pedagoga. Ofereceu atividades práticas na área de 

Graduação da bolsista e a integração de conhecimentos teóricos e práticos, além do 

desenvolvimento de competências técnico - científicas. 

 
E-mail: eloizaoliveira@uol.com.br 
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GUIAS DIDÁTICOS PRODUZIDOS POR LICENCIANDOS DA FFP - ECOLOGIA 

E BIODIVERSIDADE NAS MÍDIAS SOCIAIS 

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 
Thais da Costa Brito 

 
Com o grande progresso do saber científico em nossa humanidade, mais difícil se 

torna uma aproximação eficiente entre a escola e esse desenvolvimento. Por conta 

disso, diversas maneiras de se superar esse entrave de ensino têm sido buscadas. 

E uma que se tem investido fortemente é a complementação, através dos espaços 

não-formais de ensino, do que é aprendido na escola. Para o incremento da relação 

entre o ensino formal e os espaços não formais, temos produzido, na Licenciatura 

em Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de Professores, guias didáticos 

sobre estes espaços. 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. No 

Projeto “Registro de Guias Didáticos Produzidos por Alunos e Professores da FFP” 

um de seus objetivos é difundir a utilização dos guias entre os professores de 

educação básica do estado do RJ. Atualmente, o projeto possui um acervo de 31 

guias, com 7 já revisados pelos alunos e 8 que já possuem registro na Biblioteca 

Nacional (número de ISBN). Em 2016, a nova bolsista acessou o acervo de guias e 

fez pesquisas com material bibliográfico, a fim de conhecer mais sobre o projeto; 

aprendeu como se acessa e faz a manutenção do Blog – Guias didáticos: Ecologia e 

Biodiversidade no Rio de Janeiro e da nossa página do Facebook. Com isso, pode 

retomar a publicações de notícias e links relacionados aos temas do projeto, 

fazendo pesquisa de novos materiais para atualização semanal do blog. Ela também 

fez o acompanhamento de atividades desenvolvidas na disciplina Laboratório de 

Ensino 3, ministrada pela professora e coordenadora do projeto – Regina Mendes, 

fotografando e filmando a produção de jogos didáticos. Esses registros foram 

utilizados para a criação de um vídeo, que será um material a ser divulgado no 

Blog. Como resultados, após a entrada da bolsista, tivemos o aumento dos acessos 

à página do blog e consequentemente à página do Facebook. 

 
E-mail: remendes@biologia.ufrj.br 
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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 

Supervisor Participante 
Rui Aniceto Nascimento Fernandes 

Estagiário 
Gabrielle Anunciação Beato 

 
O Grupo de Pesquisa História de São Gonçalo: Memória e Identidade, criado em 

1996, tem como objetivo investigar as experiências históricas vivenciadas naquela 

localidade, divulgando o resultado da pesquisa para a comunidade acadêmica e 

para a população inclusiva. Em 2015, iniciamos uma parceria com a Paróquia São 

Gonçalo de Amarante para subsidiar, através de pesquisas, as obras de 

preservação da Igreja. Marco fundacional do núcleo de povoamento iniciado por 

Gonçalo Gonçalves, a Igreja Matriz de São Gonçalo sofrera diversas intervenções no 

decorrer dos séculos, sendo a última grande intervenção datada da década de 

1970. Para recuperar informações a cerca das características históricas do templo e 

a memória construída em torno das modificações foram realizadas entrevistas com 

antigos paroquianos, párocos e seus assistentes. As informações obtidas através 

dos depoimentos, bem como de fotografias particulares, jornais locais e 

documentos paroquiais, possibilitaram a elaboração de um relatório, com intuito de 

auxiliar nas intervenções a serem feitas no interior da Igreja pela equipe de 

engenharia e arquitetura. Tais documentos forneceram subsídios para as 

exposições “Memórias sobre a Matriz” e “Artes Sacras do Município de São 

Gonçalo”. Em janeiro de 2017, foi lançado o livreto “Igreja Matriz de São Gonçalo – 

histórias e ações de recuperação de um patrimônio coletivo” e inaugurado o Espaço 

Expositivo da Matriz, voltado para expor o desenvolvimento das pesquisas 

históricas e materiais encontrados com o andamento das obras. O projeto História 

de São Gonçalo desenvolve, ainda, pesquisas sobre a antiga Hospedaria de 

Imigrantes da Ilha das Flores, localizada no município de São Gonçalo. Cabe ao 

projeto as ações relacionadas à História Oral, com intuito de registrar, transcrever e 

publicizar depoimentos relacionados à dinâmica da Hospedaria e sua relação com a 

cidade de São Gonçalo. 

 
E-mail: lreznik@uol.com.br 
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LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA: UM ESPAÇO E MUITOS USOS 

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 
Carina Dias Candido 

 
O Laboratório de Ensino de História é um espaço multiuso que está aberto a 

professores e alunos da faculdade de Formação de Professores. Ele se destina 

especialmente aos docentes e discentes do Departamento de Ciências Humanas, no 

que se refere ao ensino de História. A sala acumulou ao longo dos últimos dez anos 

uma base composta por mobiliário, equipamentos que incluem diversos 

computadores e impressoras, espaço para pesquisa e reunião. E nesse espaço 

equipado, possui um amplo acervo composto de livros didáticos de diferentes 

décadas para pesquisa por alunos, professores e outros pesquisadores de livros 

didáticos, muitos materiais de apoio didático ao ensino de História, acervo de 

pesquisa sobre o curso de História da FFP e dissertações e teses sobre o tema do 

ensino de História. Além disso, a sala é o ponto de apoio para os diversos projetos 

relacionados ao ensino de História, tais como o Pibid, Narrativa Histórica, oficinas e 

palestras da graduação e pós graduação - acadêmica e profissionalizante - em 

História da faculdade. O espaço funciona aberto ao público que o procura no horário 

da tarde e da noite, e para isso utiliza a colaboração de bolsistas para atendimento 

e organização permanente do acervo e de equipamentos. Muitos alunos da 

graduação utilizam o espaço para empréstimo de livros didáticos e outros materiais 

para preparação de suas atividades de estágio. Outros tantos, da pós graduação, 

utilizam materiais da sala para suas pesquisas sobre livros didáticos. Com o 

crescimento do acervo de livros didáticos de História, a sala tem se tornado uma 

referência para a pesquisa tanto internamente quanto externamente à unidade 

acadêmica. 

 
E-mail: helarocha@gmail.com 
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LÓGICA PENAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

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 
ESTELA SCHEINVAR 

Estagiário 
Maria Regina Leal Guedes 

Matheus Silva Bastos 

 
O presente relatório corresponde a três meses de concessão da bolsa de EIC, a qual 

orienta-se a articular os aspectos técnicos com os conceituais de uma pesquisa. 

Para tanto, ao lado do estudo tarefas técnicas são realizadas. Em relação ao tema 

de pesquisa, ele se orientou pela articulação entre as práticas penas, pastorais e 

pedagógicas. Podemos dizer que o poder pastoral que chega ao Ocidente no século 

II irá manter-se, aperfeiçoar-se, desenvolver-se até o século XVIII, quando temos a 

emergência da biopolítica, uma tecnologia política das populações. Tal mecanismo, 

que encontra seu sentido a partir da formação do Estado liberal e da percepção da 

população enquanto novo corpo político, visa incluir em um cálculo de poder 

“características biológicas fundamentais” (FOUCAULT) do homem e fenômenos da 

vida humana, no intuito de articulá-los nas práticas de controle. Para tanto, será 

necessário fazer a vida por meio de um processo contínuo de normalização e 

regulação. A esse propósito destinam-se muitas das ideias pedagógicas 

pesquisadas em uma revisão bibliográfica que selecionou dez textos para uma 

primeira análise. Centrada no século XIX foram destacados estudos sobre os 

castigos e a sua relação com as legislações, visando perceber os seus usos nas 

escolas. Novos métodos sobressaem em um esforço por dar organicidade à 

incipiente organização escolar no Brasil. Em particular o método lancasteriano, 

também chamado de método mútuo, emerge como um modo de propagar o ensino 

diferenciando o acesso ao mesmo, já que baseado na irradiação do conhecimento 

ele propõe que os que sabem mais ensinem aos que sabem menos. O conceito de 

civilização acompanha o discurso pedagógico, espelhando-se sempre nas capitais 

colonizadoras, aprofundando as diferenças de qualidade de acesso à escolarização 

desde então. Estruturando tais estratégias, o pensamento penal é o eixo articulador 

das relações pedagógicas. A ele a pesquisa orienta-se nesta fase. Ao lado da 

pesquisa bibliográfica e do estudo foi atualizado o sistema virtual do acervo da 

pesquisa na plataforma Mendeley, que é um trabalho técnico que supõe a 

realização de sinopses e a classificação dos textos a partir da definição de palavras-

chave. 

 
E-mail: scheinvar@ig.com.br 
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MEDIAÇÕES ENTRETURMAS: ESPAÇO DA COORDENAÇÃO E O 

ACOMPANHAMENTO DOS DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS 

Estagiário 
Franciny Ribeiro da Silva 

 
O trabalho que aqui se descreve objetiva retratar a direta articulação entre a 

formação no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação/UERJ/Campus 

Maracanã e as práticas educativas vivenciadas em projeto de Estágio Interno 

Complementar (EIC). Em contexto de gestão administrativo-pedagógica, a atuação 

dos estudantes-bolsistas desenha-se em duas dimensões de práticas educativas: 

planejamento estrutural e atendimento. No que concerne ao planejamento, é 

possível elencar organização de documentos referidos ao curso, procedimentos 

específicos que envolvem o requerimento dos alunos, encaminhamento de 

documentos ou situações aos setores específicos, adequação do espaço físico, dos 

equipamentos e dos recursos tecnológicos à demanda real de trabalho. Quanto ao 

atendimento pessoal, o investimento se dá, principalmente, no acolhimento aos 

alunos que recorrem à coordenação, tendo em vista a intenção de marcar este 

setor como espaço de diálogo entre a gestão administrativo-pedagógica e as 

pessoas as quais se destina a atividade-fim de uma universidade – seus 

estudantes. Este acolhimento tem sido construído de diversas formas, uma delas 

através do desenvolvimento do projeto “Espaço de Acompanhamento aos 

Estudantes de Graduação da Pedagogia”, que e envolvem tanto o atendimento 

presencial quanto o atendimento via rede social institucionalizada e correio 

eletrônico. Diferentes espaços de comunicação vêm sendo explorados com o 

objetivo de construir uma identidade mais dialógica de participação no curso de 

Pedagogia. Como atividade em andamento, apresenta resultados parciais que 

descrevem atividades como atendimento individualmente os estudantes visando 

orientação acadêmica orientação dos estudantes que necessitem solicitar 

afastamento por algum motivo, sobre como proceder em relação aos 

procedimentos legais internos a serem tomados; auxílio aos estudantes a melhor 

organizar seus horários de trabalho, estudo e demais atividades (como estágios e 

bolsas), evitando assim a interrupção do curso; aproximação com o Projeto de 

Extensão “Uerj pela Vida” (Projeto n.4.201 – DEPEXT/SR3) desenvolvendo ações de 

caráter educativo e preventivo, com vistas a promover o a integração/sensibilização 

dos estudantes. Em termos de desdobramentos futuros, o Projeto busca estreitar o 

diálogo entre estudantes de distintos períodos, através de alunos mediadores, que 

serão responsáveis por acompanhar e auxiliar pequenos grupos de calouros, 

através da proposta denominada "Mediação Entreturmas". 

 
E-mail: lucianavss@gmail.com 
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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 
Luar Zacarias Cruz de Vasconcellos 

 
Este trabalho se propõe apresentar o Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita de 

São Gonçalo (FALE/SG). O projeto é vinculado à Faculdade de Formação de 

Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ) desde 2009. É 

coordenado pelas professoras Jacqueline Morais e Mairce Araújo e tem como 

objetivo promover o diálogo entre escola básica e universidade. Objetiva-se 

também a formação continuada de professoras alfabetizadoras, através da 

socialização de práticas docentes de professoras que têm buscado ultrapassar 

modos conservadores de ensinar a ler e escrever. São estas, docentes que vêm se 

assumindo como pesquisadoras de sua própria prática. O Fórum de Alfabetização 

Leitura e Escrita de São Gonçalo acontece mensalmente na FFP-UERJ e conta com 

participação de uma professora da universidade e outra da escola básica que, no 

diálogo prática-teoria-prática nos ajudam a pensar a respeito do ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita. Buscamos neste espaço que converge extensão, 

ensino e pesquisa, discutir uma alfabetização diferenciada dos métodos tradicionais 

encontrados em cartilhas. Para tanto, é preciso pensar em usos da leitura e da 

escrita no cotidiano, preservando suas funções sociais reais. Nosso foco está nas 

ações formativas e investigativas, em especial nas ações de formação continuada, 

que reafirmem a “palavramundo”, apontada por Paulo Freire. Nesta apresentação 

discutiremos de que modo temos desenvolvido nossas ações formativas, bem como 

concepções de formação docente, de aluno, de conhecimento, de leitura e escrita. 

 
E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
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NUCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA: PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DIDÁTICOS 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Currículo 

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 
Deisemere Costa da Silva 

 
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: 1) 

INVESTIGAÇÃO: Fomenta estudos que visam aprofundar e orientar a reflexão 

teórico metodológica focada na formação permanente de professores, nos temas 

relacionados ao Núcleo; 2) EXPERIMENTAÇÃO: Enfatizamos aqui a formação de 

uma rede de instituições/atores para o desenvolvimento de ações de intervenção 

social em parceria que se caracterizam como: projetos de intervenção, oficinas 

pedagógicas, cursos para a formação inicial e continuada de professores/as e 

eventos acadêmicos e culturais; 3) SOCIALIZAÇÃO: Construção e manutenção de 

um acervo de vídeos, livros e materiais pedagógicos que auxiliem professores a 

trabalharem com as temáticas relacionadas às atividades desenvolvidas pelo 

Núcleo; 4) DIFUSÃO: Compreende o uso das redes sociais e do ambiente digital 

para a difusão de nossas atividades, pesquisas e divulgação de nosso acervo. 

Considerando a importância de formação de quadros para a administração de 

universidades, atividade que deve estar afinada com os princípios e objetivos 

propriamente acadêmicos, destacamos os campos SOCIALIZAÇÃO e DIFUSÃO como 

espaços privilegiados de desenvolvimento das atividades de Estágio Interno 

Complementar oferecidos pelo NEC. As bolsas de Estágio Interno Complementar, 

além de se constituírem em oportunidades formativas muito importantes para 

estudantes de graduação, têm sido, de fato, elemento viabilizador das atividades 

do NEC voltadas para o atendimento ao público. Com isto, garantimos o 

funcionamento da Sala Professora Armanda Álvaro Alberto, conforme demanda de 

alunos e docentes da FEBF, componentes das instituições parceiras e de usuários 

externos. A importância desse projeto se justifica tanto pela relevância do trabalho 

realizado pelo NEC nos seus quinze anos de existência, quanto pela seriedade que 

tem marcado nossa relação com os estudantes da FEBF que, ao longo desse tempo, 

vêm enriquecendo sua vivência acadêmica neste importante espaço de formação. 

 
E-mail: kellyrussobr@gmail.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 
Lorraine Raquel Silva Benicio 

 
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. Os projetos 

desenvolvidos são Inclusão e Diversidade Humana: Vivenciando Linguagens, Fórum 

Permanente de Educação Inclusiva; Observatório de Educação Especial; 

Atendimento Pedagógico Hospitalar e Modalidades de Atendimento em Educação 

Especial; Contextualizando os espaços de Salas de Recursos, Monitoria da disciplina 

Prática Pedagógica em Educação Inclusiva e Observatório de Educação Especial. 

Possui intercâmbio com outras universidades públicas, organizações não 

governamentais e secretarias de Educação. Neste ano o núcleo participou do 

congresso Internacional de Educação Especial e Inclusiva e da XIII Jornada de 

Educação Especial em Marília – SP, nesta ocasião recebeu uma indicação ao prêmio 

de relevância científica pelos projetos desenvolvidos com a comunidade e na 

universidade. O NEEI tem promovido oficinas de capacitações para os bolsistas e 

alunos da graduação de pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade, 

submeteu trabalhos do grupo de pesquisa ao XII Encontro Estadual RJ e X Encontro 

Regional Sudeste da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE) e ao 5º Congresso Internacional Interdisciplinar (CONINTER 5) 

realizado em brasília e organizou o II Encontro Estadual de Atendimento 

Pedagógico Hospitalar e Domiciliar realizado na UERJ. Atualmente o núcleo está 

desenvolvendo artigos para serem submetidos à revista Interagir, Perspectivas em 

Diálogo: revista em Educação e Sociedade e ao XIII Encontro Estadual RJ e XI 

Encontro Regional Sudeste da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 

da Educação (ANFOPE). Que será realizado em Fevereiro de 2017. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DO ESPAÇO DA BAIXADA 

FLUMINENSE. 

Área temática Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 

Estagiário 
Rodrigo Costal de Araujo e Souza 

 
O Núcleo Interdisciplinar de Estudo 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, 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 678 

títulos, muitos deles 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 da Revista Eletrônica “História, Natureza e Espaço”, da Biblioteca 

Virtual do Meio Ambiente da Baixada Fluminense (BV) e de agências de fomento. 

Além de atualização das informações do site do núcleo (www.niesbf.uerj.br). 

 
E-mail: alvaro.ferreira.geo@gmail.com 
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NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSONAS 

LICENCIATURAS DA FEBF 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
AMALIA CRISTINA DIAS DA ROCHA BEZERRA 

Supervisor Participante 
Andrea Paula de Souza 

Estagiário 
Kássia Oliveira dos Santos 

 
A criação de um Núcleo de Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

nas licenciaturas da FEBF destina-se a fomentar, viabilizar a apoiar o trabalho 

docente de orientação acadêmica e, principalmente, dar suporte à atividade 

discente de integralização deste componente curricular. O TCC é item curricular 

oportuno da articulação entre teoria e prática. A pesquisa acadêmica é um pilar na 

formação de um professor capaz de desnaturalizar os processos cognitivos, sociais 

e políticos da produção do conhecimento escolar e da relação deste conhecimento 

com outras esferas da sociedade. O Núcleo tem como objetivos: fomentar, 

estruturar e apoiar o trabalho docente de orientação acadêmica na graduação; 

fomentar e acompanhar o trabalho discente de elaboração do TCC; subsidiar a 

ampliação da inserção de alunos nas práticas de pesquisa acadêmica; sistematizar, 

produzir e divulgar as informações da FEBF sobre a pesquisa acadêmica (de 

diferentes modalidades) e os grupos de pesquisa existentes. A participação de 

bolsista de estágio interno complementar é oportuna para implementação do 

Núcleo e condiz com os princípios de formação do profissional do magistério, posto 

que ao planejamento e a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades 

integram sua prática profissional. Na sistematização dos temas de pesquisa, na 

mediação do contato entre alunos e professores, temos buscado enfatizar que 

articulação entre teoria e prática perpassa as diferentes dimensões da formação e 

que a educação básica deve ser uma área privilegiada de estudos, experiências, 

estágios e pesquisas. Ademais, fortalecer com o Núcleo a realização dos TCCs é 

manter o compromisso com a função social da Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense de produzir e divulgar conhecimento sistemático e científico sobre essa 

região assim como auxiliar e estar em regime de colaboração com a rede de 

escolas públicas da região. 

 
E-mail: amaliadias@gmail.com 
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O CAPITALISMO COMO RELIGIÃO E A SACRALIZAÇÃO DO CONSUMO 

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 

Estagiário 
Allan Demier de Faria Mendonca 

 
Comungando com Agamben (2007) ao pensar o capitalismo como sendo a religião 

moderna que nos asfixia com sua lógica consumista, o objetivo da investigação 

Cultura, Consumo e Cidadania: Políticas formativas no âmbito da mídia-educação, a 

qual o trabalho se encontra vinculado, é mapear as práticas de consumo dos jovens 

estudantes dos cursos de Licenciatura da FFP/UERJ de São Gonçalo, professores e 

futuros professores, em suas relações com os produtos culturais e midiáticos. Esse 

mapeamento busca traçar um perfil desses jovens, a partir de suas práticas e das 

representações que são construídas em decorrência do acesso e do consumo 

desses produtos. 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, a pesquisa propõe e discute 

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. As atividades desenvolvidas 

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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OFICINAS DE PRODUÇÃO 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 
Thamires Ramos Goncalves 

 
A criação deste projeto se 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 Letras 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 com 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 e um anos de atuação. Em 2016 desenvolvemos os temas 

”Minha história de leitura” em que os alunos produziram textos relatando suas 

experiências de leitura em diferentes fases da vida . Na oficina de Matemática os 

alunos produziram uma releitura de uma tela de Rob Gonsalves, utilizando o 

conteúdo trabalhado com os alunos,que foi perspectiva. No primeiro semestre, 

tivemos aulas uma vez por semana com dois grupos de alunos. No projeto “Eu e os 

lugares que vivem em mim”, a partir da leitura de Vidas Secas, de Graciliano 

Ramos, os alunos trabalharam sua realidade de migrantes, produzindo cordéis 

sobre o livro estudado, suas experiências como migrantes e sobre Graciliano 

Ramos. 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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OS USOS CORPORATIVOS DO TERRITÓRIO NA BAIA 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 

Estagiário 
Pedro Benicio Almeida Pinto 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de modernização 

industrial e logística na baía de Sepetiba, buscando compreender como esse 

processo se materializa no território. Na presente etapa da pesquisa, está sendo 

realizado levantamento bibliográfico e documental dos empreendimentos que vem 

se instalando na região desde o início da década de 2000. Além do potencial 

econômico existente na Baia de Sepetiba na área do turismo e pesca, a atividade 

industrial e portuária da baia está passando por um processo de modernização. 

Esse fenômeno pode ser ratificado pelo fato de novas empresas estarem se 

instalando na região e mudando a organização espacial da mesma, trazendo 

consigo infraestrutura e também alterando as dinâmicas pretéritas naquele 

território. Ao analisar o processo de modernização das atividades indústrias e 

portuárias da região, é de extrema valia também citar as consequências negativas 

da chegada dessas empresas. Embora o discurso faça com que nós acreditemos 

que a chegada de investimento e criação de infraestrutura tenham apenas lados 

benéficos para a zona oeste do Rio de Janeiro, com uma análise mais “humana” e 

não só econômica, esse discurso passa a ser questionável. Usando como exemplo a 

ThyssenKrupp, maior siderúrgica da américa latina, situada no entorno da Baia de 

Sepetiba, começou sua história na região de maneira conturbada e tem sido assim 

até hoje. Com mais de uma década de movimentos contrários ao funcionamento 

dessa empresa, a ThyssenKrupp é alvo de diversas denúncias. Trata-se desde da 

ausência de licenças obrigatórias para que mantenham o funcionamento até o não 

cumprimento de leis trabalhistas. Apesar de icônica, a ThyssenKrupp Steel não é 

um caso isolado nesse processo de “desenvolvimento”. É conclusivo que a violência 

sofrida pela população da região é legitimada pelo estado através de um discurso 

ideológico pautado em um sentimento de progresso. Despertado propositalmente 

por intermédio da criação da necessidade de se “desenvolver”, ou seja, tomando 

como verdade que é de extrema importância progredir no meio industrial para se 

obter estabilidade econômica na região, tornam possível que os super 

empreendimentos se instalem sem qualquer tipo de respeito a grupos que usam o 

mesmo território, como por exemplo os pescadores artesanais, um dos principais 

grupos prejudicados pela chegada dessas empresas. 

 
E-mail: catia.antonia@gmail.com 
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS PARA IDOSOS 

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 
VANESSA BARBOSA ROMERA LEME 

Estagiário 
Thaís Nogueira do Carmo Aguiar 

 
Durante o envelhecimento os idosos podem se deparar com novos desafios 

decorrentes de perdas físicas, assim como ter de lidar com responsabilidades e 

compromissos com filhos e netos que afetam o seu convívio familiar, requerendo o 

desempenho de novas habilidades interpessoais. A literatura indica que as 

habilidades sociais estão associadas positivamente com indicadores de saúde 

mental, como bem-estar e relações afetuosas na família. Diante disso, o presente 

estudo tem por objetivos: (1) descrever um Programa de Habilidades Sociais (PHS) 

com idosos para promover habilidades interpessoais e a solidariedade entre os 

idosos e seus familiares; (2) analisar as habilidades terapêuticas para a intervenção 

com grupo de uma aluna bolsista, promovidas durante a intervenção que ocorreu 

no âmbito de um estágio supervisionado de Psicologia, referendado na Teoria 

Cognitivo-Comportamental e no Campo Teórico-Prático das Habilidades Sociais. 

Participaram do PHS 12 idosos (sendo um homem), com idade entre 61 e 82 anos 

que frequentavam a Universidade Aberta da Terceira Idade - UnATI da UERJ. Foram 

realizados 11 encontros semanais, com medidas de avaliação de processo e de 

resultados finais. A avaliação de processo incluiu o registro de comportamentos em 

um protocolo. Os participantes responderam, antes e após a intervenção, ao 

Inventário de Habilidades Sociais para Idosos, ao Índice de Solidariedade Familiar 

Intergeracional e ao Questionário demográfico. Os encontros focaram as seguintes 

habilidades sociais e temas: autoconhecimento, identificar e questionar erros de 

pensamentos; expressividade emocional, assertividade, resolver problemas, 

história familiar; papéis de gênero. Os resultados indicaram que os idosos 

apresentaram mais habilidades sociais de autoconhecimento, expressão de 

sentimentos positivos, empatia e autocontrole. Além disso, os participantes relaram 

melhora nas relações interpessoais com os membros da família. A aluna bolsista 

demonstrou ao final da supervisão de estágio a aquisição de técnicas terapêuticas e 

habilidades sociais requeridas no atendimento grupal (por exemplo, parafrasear, 

clarificar assuntos, pedir retorno do grupo, empatia e pedir e dar feedback positivo 

e negativo). O desenvolvimento interpessoal da aluna bolsista promovido pela 

participação no estágio possibilitará uma atuação competente em diversos 

contextos profissionais, especialmente com a população senil. 

 
E-mail: vanessaromera@gmail.com 
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PRÁTICA DE ENSINO NAS LICENCIATURAS – UMA PROPOSTA DE 

FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

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 
PAULA DA SILVA VIDAL CID LOPES 

Estagiário 
Ingrid Oliveira da Costa 

 
O trabalho que aqui é delineado tem como objetivo apresentar o percurso de ações 

desenvolvidas no projeto de Estágio Interno Complementar (EIC) intitulado 

“Didática para Licenciaturas – a prática de ensino e a formação em EAD”, alocado 

na Faculdade de Educação/UERJ/Campus Maracanã, em setor designado para a 

formação pedagógica das Licenciaturas em EAD. Sua principal finalidade é inserir o 

estudante de graduação em Pedagogia nos desafios que abarcam a formação nas 

Licenciaturas em EAD, o que envolve planejar ações didático-pedagógicas para a 

formação de professores em diferentes cursos de graduação, articulando 

atualidades sociais aos conhecimentos educacionais contemporâneos. Os princípios 

metodológicos são descritos pela pesquisa-ação, conforme definida por Demo 

(2000) e Senna (2003). A correlação entre este trabalho e o “X Simpósio Educação 

e Sociedade Contemporânea: desafios e propostas” justifica-se pela necessária 

relação entre os conteúdos específicos de formação de professores, as 

contemporâneas formas de organização curricular das licenciaturas organizadas em 

modelos curriculares a distância e a diversidade de repertório instrumental que 

estes modelos podem favorecer. A formação de professores que se apresenta neste 

projeto considera as mídias, com seus suportes e contextos, em processos 

constantes de transformação e, para tal, é necessária toda uma articulação técnico-

pedagógica que analise as relações entre os conteúdos de ensino e os diferentes 

modos de ensinar. A produção de conhecimento educacional em tempos de 

hipermídias, hipertextos e contextos transdisciplinares de formação, nos convida a 

repensar os valores de base da cultura escrita, considerando sua origem no 

pensamento científico, mas vislumbrando novos modos de conceber os processos 

de ensino. As plataformas de ensino a distância representam, assim, um desafio 

para todos os envolvidos nos cursos de formação de professores porque chamam a 

atenção para as bases tanto conceituais de produção de conhecimento quanto 

didáticas que reestruturam caminhos de ensinar a ensinar. Como projeto em 

andamento, apresenta como resultados parciais a inserção do estudante-bolsista no 

planejamento de aulas, instrumentos avaliativos e material didático para a 

modalidade EAD, considerando o aparato tecnológico que envolve a plataforma 

CEDERJ e seus demais materiais complementares. 

 
E-mail: paulacidlopes@gmail.com 
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PRATICAS INVENTIVAS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
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ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 

Estagiário 
Karolyne Guerreiro da Conceicao 

Nathan Santana Vieira 

 
Em seu sétimo ano (2009 a 2016), o Canal Laborav mantém seu objetivo específico 

voltado para a área de produção de conteúdo audiovisual para ambientes 

educacionais, incluindo as plataformas interativas e redes sociais para distribuição 

de nossas realizações. Com isso, reconhecemos o papel das mídias alternativas 

que, pouco a pouco, substituem as grandes redes comerciais de comunicação na 

produção de subjetividade dos jovens estudantes e do público em geral. Como 

procuramos transformar nossos bolsistas em multiplicadores capazes de atender a 

alunos e professores da FEBF, também aplicamos esta capacitação realizando 

oficinas de criatividade e produção de vídeo para crianças e jovens de fora da FEBF. 

Além de introduzir as crianças e adolescentes no universo do audiovisual e 

multimídia através da prática, estamos sistematizando teoricamente nossa 

metodologia de aprendizagem criativa via invenção de problemas, que já deu 

origem a dissertações de mestrado e apresentações em Congressos e encontros 

acadêmicos. Num mundo onde a subjetividade é o maior produto, não podemos 

deixar que a produção multimídia e audiovisual fique restrita aos meios de 

comunicação de massa. É preciso que a nova geração se aproprie das tecnologias 

de informação e comunicação e se torne capaz de exprimir seus pontos de vista de 

forma criativa, autônoma e colaborativa. Nossas pesquisas procuram atender a 

interesses educacionais, culturais, artísticos e comunitários criando espaços para a 

integração de invenções, técnicas, modos e processos às práticas educacionais. 

Através do contato com as atividades de criação, produção e distribuição de 

conteúdo audiovisual e multimídia, alunos da FEBF adquirem uma competência a 

mais. O Canal Laborav, criado em 2009, está incorporado à Central de Produção 

Multimídia Kaxinawá. Consolidado, investe em todos os laboratórios da FEBF (rádio, 

informática, audiovisual e de som) realizando oficinas e produzindo de forma 

regular. 

 
E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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PROGRAMA INTEGRADO DE PESQUISA E COOPERAÇÃO TÉCNICA NA 

BAIXADA FLUMINENSE (PINBA) 
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Unidade FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
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Supervisor 
ICLEA LAGES DE MELO 

Estagiário 
Ana Laura Soares de Araujo 

Hozana Silva Evaristo 

 
Programa Integrado de Pesquisas e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense 

(PINBA) se baseia nas linhas estratégicas do documento “Políticas de Interiorização 

da UERJ”. Na busca da construção política de um verdadeiro programa para a 

Baixada Fluminense. É estruturado em forma de colegiado que desenvolve oito 

projetos de extensão, um projeto de pesquisa, três projetos de monitoria e um 

projeto de estágio interno complementar,envolvendo docentes de áreas e 

departamentos distintos – Geografia, História,Matemática e Pedagogia. Para a 

implementação das suas atividades, organizase a partir de três eixos: 1- Educação, 

Política e trabalho; 2- Ambiente e cultura; 3- História da educação e história local. 

Todos os projetos tem a região da Baixada Fluminense como contexto de estudo. O 

programa pauta ainda suas atividades em três principais linhas: 1- Disponibilizando 

os recursos técnicos e científicos da UERJ aos municípios da região e grupos sociais 

organizados; 2- Realizando estudos e pesquisas sobre a realidade política, social, 

econômica e educacional da região; e 3- Apoiando, no que possível, os movimentos 

sociais e organizados, particularmente na área da formação educacional e cultural. 

Há que se registrar que a FEBF/UERJ como Instituição do Ensino Superior pública 

na Baixada, tem um valor simbólico inestimável como lugar de memória. Para 

desenvolvimento das atividades temos como parceiros Centro de Pesquisa, 

Memória e História da Educação em Duque de Caxias (CEPEHMEd), o Fórum 

Cultural da Baixada Fluminense e o Sindicato Estadual dos Profissionais da 

Educação (SEPE). 

 
E-mail: iclelages@superig.com.br 
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO E PERMANÊNCIA DE AFRO-BRASILEIROS DA 

UERJ 
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Simone Machado Ribeiro 

 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UERJ situado na Faculdade de Educação 

tem como objetivo desenvolver projetos de extensão e pesquisa sobre a questão 

racial no país. Por meio do programa de Formação e Permanência de Afro-

brasileiros da UERJ visa, entre outros objetivos, contribuir para a formação de 

discentes no campo da Educação para as Relações Étnico-raciais (ERER). Durante o 

ano de 2016 foram desenvolvidas atividades acadêmicas envolvendo docentes e 

discentes visando à compreensão dos processos geradores de desigualdades raciais 

na sociedade brasileira e da produção cultural dos afro-brasileiros. Os discentes 

tiveram a oportunidade de participar de: grupos de estudo, reuniões de supervisão, 

orientação de trabalhos de final de curso e produção de material didático. 

Destacamos a produção de material didático, com financiamento Faperj (Edital 

28/2014 - Apoio à produção de material didático para atividades de ensino e/ou 

pesquisa). Esta proposta teve como objetivo produzir o vídeo “Iabás:orixás e 

cozinheiras”. Este material didático visa contribuir prioritariamente para a 

implementação da lei 10639/03 como bem poderá ser aplicável às leis estaduais do 

Rio de Janeiro que instituem o ensino religioso. Com tal iniciativa pretendemos 

difundir, preservar e valorizar a memória e o patrimônio afro-brasileiro por meio do 

registro audiovisual das lendas dos orixás femininos bem como das atividades de 

cozinheiras das lideranças comunitárias das associações negras cariocas. 

Resultados/Produto: livro impresso “Iabás, orixás e cozinheiras” acompanhado de 

DVD. 

 
E-mail: marialicerezende@uol.com.br 
  



 

 
 185 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

PROJETO: PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL – ÊNFASE NOS 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: ORIENTAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DA 

EMPRESA JUNIOR DE PSICOLOGIA 

Área temática Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia do Trabalho e 
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Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
HELOISA HELENA FERRAZ AYRES 

Estagiário 
Flavia Silva de Oliveira 

 
O presente projeto nasceu no estágio de Psicologia do Trabalho e Organizacional, 

tendo como origem discussões e análises do contexto atual das organizações frente 

aos novos paradigmas do mercado de trabalho. O projeto de Psicologia do Trabalho 

e Organizacional com ênfase nos processos organizacionais tem como proposta 

sistematizar a orientação ao funcionamento da InterAção Jr- Empresa Júnior 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 tem como finalidade promover diferentes ações, ao 

longo do curso de Psicologia, voltadas para uma maior abrangência na formação do 

Psicólogo do Instituto de Psicologia- IP/ UERJ, possibilitando oportunidade, desde 

os primeiros períodos, de conhecer diferentes organizações sociais e as práticas 

atuais da Psicologia do Trabalho e Organizacional; de refletir de forma crítica sobre 

o campo da Psicologia do Trabalho e Organizacional; de identificar e promover 

práticas inovadoras na área das organizações; de criar um espaço de “troca de 

experiência” através de estudos, relatos de profissionais, estudo de casos; de 

possibilitar o estreitamento das relações do Serviço de Psicologia Aplicada-SPA e 

InterAção Jr com o mercado de trabalho e a sociedade. As atividades propostas 

estão relacionadas e podem ser identificadas quanto ao ensino, pesquisa e 

extensão contribuindo para a missão da UERJ, visto promover: - a qualificação dos 

empresários juniores e estudantes do IP no campo da Psicologia do Trabalho e 

Organizacional através da realização: - de cursos e eventos de extensão; - o 

exercício da monitoria; - a formação de grupos de estudos ; - a elaboração, a 

participação e condução de eventos de multiplicação dos conhecimentos adquiridos 

nos grupos de estudo e cursos oferecidos para InterAção Jr e demais estudantes do 

IP; - e atividades de consultoria voltadas ao atendimento à comunidade interna e 

externa. Em 2016, a InterAção Jr comemorou 10 anos, com uma trajetória que 

vem consolidando um espaço de formação do estudante do Instituto de Psicologia. 

 
E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: FOCO NAS 

EMOÇÕES E NAS RELAÇÕES (DERA) 
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Estagiário 
Juliana Franco Falcone 

 
A passagem da adolescência para a vida adulta, recentemente denominada Adultez 

Emergente, é um período de mudanças relacionais e emocionais. Tais mudanças 

demandam adaptações e crescentes responsabilidades, com a intensificação das 

emoções a serem administradas. Dentro de um contexto universitário, na UERJ, 

como preparar os jovens para responder aos desafios relacionais e emocionais, 

vividos nessa fase do desenvolvimento? No intuito de trazer informações para os 

jovens, o programa DERA (Desafios Emocionais e Relacionais na Adolescência e 

Adultez Emergente) foi desenvolvido para oferecer acesso a informações atuais de 

pesquisa em Psicologia, que visam à orientação e ao manejo dos aspectos 

emocionais e relacionais na adultez emergente. A promoção de saúde consiste em 

um arranjo dos saberes técnicos e populares, além da mobilização de recursos de 

todo tipo (institucional, comunitário, público, privado), de modo a criar espaços de 

discussão que estimulem a construir soluções para tópicos importantes à população 

alvo. A promoção da saúde pode criar melhores respostas aos problemas de saúde 

encontrados, o que gera bem-estar. A psicoeducação, realizada pelo DERA, trabalha 

a autonomia emocional no contexto relacional, o que pode ter efeitos para a saúde 

emocional e interpessoal, gerando a demanda por espaços terapêuticos. Nossa 

proposta, portanto, divide-se em duas etapas principais: trazer informações e criar 

espaços terapêuticos. Nesse trabalho, temos como objetivo apresentar os principais 

conceitos, acima mencionados, e a forma como estamos levando informações aos 

jovens, o que nos leva a observar quais são as demandas surgidas. Desenvolvemos 

palestras com temas relevantes ao contexto atual e à experiência dos jovens, tais 

como política, raiva, humor, estresse e relaxamento. O encontro com os jovens 

universitários, de vários cursos, tem demonstrado que há interesse, levando-nos a 

entender a necessidade de criação, em um futuro próximo, de grupos 

psicoeducativos. Esperamos que, de acordo com os problemas evidenciados, os 

encontros, com foco na promoção de saúde emocional e relacional, facilitem a 

construção de soluções com as informações trazidas por nós, e tenham resultados 

terapêuticos. 

 
E-mail: ednaponciano@uol.com.br 
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PRÁTICAS FORMATIVAS EM GESTÃO PEDAGÓGICA: O ESTÁGIO INTERNO 

COMPLEMENTAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 
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Estagiário 
Adriano Augusto Albuquerque Cardoso 

Caroline Pacheco Pereira 

 
O trabalho que aqui se apresenta tem como objetivo identificar a prática formativa 

em atividade de Estágio Interno Complementar (EIC) relacionada à gestão 

pedagógica, através do setor de coordenação do curso presencial de 

Pedagogia/UERJ/Campus Maracanã. O trabalho desenvolvido contempla a gestão 

organizacional dos aspectos acadêmicos, institucionais e processuais que envolvem 

a formação dos estudantes. O grupo de trabalho é formado por estudantes-

bolsistas do mesmo curso, funcionários da secretaria e professores da Faculdade de 

Educação. São frentes de trabalho da coordenação, entre outras: Estudo e análise 

de documentação de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais para fins de 

composição curricular, análise de processos acadêmicos e institucionais, 

atendimento aos estudantes e professores, planejamento de reuniões, eventos, 

materiais e veículos de divulgação de informações, além de acompanhamento de 

comissões, colegiados e projetos diversificados da Faculdade de Educação. O 

projeto se justifica pela oportunidade que oferece na ampliação de experiências em 

práticas educativas, a partir de uma perspectiva que não se reduz à sala de aula 

como único espaço de formação de professores. A metodologia da pesquisa é 

desenhada a partir dos pressupostos de pesquisa-ação, na medida em que 

representa um movimento de professores em formação, “com vivências 

profissionais e interesses comuns, sempre ligados ao cotidiano”, conforme definido 

por Senna (2003, p.103) em estudos sobre pesquisa em Educação. Na rotina de 

atividades da coordenação, como resultados parciais do projeto de EIC, é possível 

identificar: inserção dos estudantes-bolsistas nos contextos administrativos e 

pedagógicos que envolvem as práticas educativas; redimensionamento de 

procedimentos e modos de organização de material pedagógico; planejamento e 

avaliação de modos estratégicos diferenciados que possam responder às demandas 

reais do escopo de estudantes. 
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PSICANÁLISE E LITERATURA: A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO COMPLEXO 

DE ÉDIPO 
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Ao se deparar com os enigmáticos quadros clínicos de histeria no final do século 

XIX, Freud não encontrou subsídios suficientes no campo da medicina para a 

compreensão e tratamento desta patologia, visto que, justamente por interrogar a 

causalidade orgânica, os sintomas histéricos costumavam ser considerados 

produtos da imaginação. Ao valorizar o relato que as histéricas faziam sobre os 

seus sintomas, e ao invés de considerar o corpo como o principal foco de atenção, 

Freud põe em relevo a palavra que, através da fala e da escuta, assume 

importância na cena clínica. Em sua vasta e profícua obra, Freud recorreu à arte, 

mais especificamente, à literatura, em busca dos fundamentos sobre os quais 

assentar as bases teórico-conceituais de sua inovadora prática clínica, inaugurando 

um novo campo de intervenção clínica, sustentado na e pela palavra – a 

psicanálise. De início, foi junto à literatura que Freud procurou assegurar o critério 

de universalidade indispensável ao corpus teórico da psicanálise. Em “A 

interpretação dos sonhos” (1900), Freud funda o campo da psicanálise através da 

conceituação do Inconsciente. Nesta obra inaugural, lança mão de duas grandes 

obras literárias, a saber, Édipo Rei (Sófocles, 430 a. C.) e Hamlet (Shakespeare, 

1603), encontrando em ambas o fundamento que buscava em relação ao complexo 

de Édipo, noção central à constituição do psiquismo humano, demonstrando, assim, 

a presença e a potência do desejo inconsciente, comum a todos. Surge, pela 

primeira vez, a teorização psicanalítica a propósito da tragédia Édipo Rei, por meio 

da qual Freud fundamenta os seus achados clínicos relativos ao desejo incestuoso. 

Esta é seguida de sua hipótese de que a experiência psicológica do príncipe Hamlet, 

personagem da tragédia homônima de Shakespeare, é análoga àquela contida na 

tragédia sofocliana: a sua consciência moral exacerbada seria fruto de um 

sentimento de culpa inconsciente, pois ele teria fantasiado o mesmo destino para o 

pai - o parricídio. Até então, esta era uma espécie de convicção pessoal, expressa 

em uma carta datada de 15 de outubro de 1897 a Wilhem Fliess, na qual Freud 

relata ter reconhecido em si mesmo, nos primeiros anos de infância, o impulso 

erótico dirigido à mãe, e o consequente ódio ao pai, considerado como um rival. 

Amparado pelos textos clássicos da literatura ocidental, o que era uma convicção 

íntima se torna, a partir de então, um fundamento teórico, de validade universal: o 

complexo de Édipo. 
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PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL - O JOVEM E A INICIAÇÃO 

AO TRABALHO EM UMA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL 
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Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
HELOISA HELENA FERRAZ AYRES 

Estagiário 
Viviane de Oliveira Costa 

 
O Projeto surge, a partir de discussões acerca das políticas públicas em relação ao 

campo do trabalho e das organizações, no Estágio em Psicologia do Trabalho e 

Organizacional, do IP/UERJ. Iniciado em 2014, o projeto está inserido no campo da 

Psicologia Social e da Psicologia do Trabalho e Organizacional, tendo como proposta 

gerar meios de ampliação do espaço de pesquisa-intervenção nas relações sociais e 

de trabalho. Zanelli, Silva e Soares (2004) acentuam que as sociedades humanas, 

na contemporaneidade, organizam-se em função do trabalho, sendo este, o 

definidor do sentido da existência humana. Como cita Dejours (2004), o trabalho é 

visto como “operador fundamental da própria construção do sujeito” (p. 32). Neste 

sentido, os programas de iniciação ao trabalho podem favorecer a constituição 

desse jovem de forma mais integrada, valorizando a função psicológica do trabalho, 

na medida em que o jovem tem acesso a um trabalho, segundo as suas 

potencialidades, suas competências, em um espaço de discussão sobre o seu papel 

profissional. Por conseguinte, os seguintes objetivos foram delineados: - criar 

parceiras entre academia, empresas, instituições e sociedade; – propiciar o 

desenvolvimento pessoal e interpessoal desses jovens, a partir da vivência de 

grupo e a construção de planos de ações de desenvolvimento individual, que 

possibilite o autoconhecimento e reflexões acerca do trabalho; - e desenvolver 

estudos e pesquisas sobre o tema o jovem e a iniciação ao trabalho, possibilitando 

ações transformadoras. A fundamentação teórica tem uma perspectiva das 

concepções atuais desse campo (ZANELLI, BORGES-ANDRADE & BASTOS, 2014; 

ZANELLI & SILVA, 2008) e a Concepção Psicossocial Integrada (AYRES, 2012), que 

tem como ênfase uma visão integrada e complexa do campo do trabalho e das 

relações sociais (MORIN, 2007), os estudos teóricos sobre processos grupais, 

(AYRES, 2012), especificamente relacionados com o desenvolvimento intra e 

interpessoal e a pesquisa-ação. (THIOLLENT, 1997). Assim, a proposta de parceira 

com o CETREINA-Programa Educativo Bolsa de Iniciação ao Trabalho/PEBIT, busca 

atender os jovens bolsistas da Fundação da Infância e Adolescência -FIA/PEBIT, 

possibilitando o desenvolvimento dos jovens, dos profissionais em formação, das 

organizações e da sociedade em uma concepção integrada e complexa desse 

campo. 

 
E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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PSICOLOGIA E CIRURGIA CARDÍACA: CAPACITAÇÃO EM PSICOLOGIA 

HOSPITALAR 

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 
ALESSANDRO DE MAGALHES GEMINO 

Estagiário 
Carolina Paulino Barreto 

Izadora Silva de Araújo 

 
O projeto de Cirurgia Cardíaca desenvolvido no Hospital Universitário Pedro Ernesto 

(HUPE) é considerado um diferencial para os pacientes que passam por cirurgias 

cardíacas neste local e para a população. Além disto, 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 

inserindo o aluno no trabalho junto a uma equipe de saúde multiprofissional. A 

assistência psicológica oferecida aos pacientes internados no CTI Cardíaco é voltada 

para os pacientes de pré e pós-operatório. Por entendermos que este momento é 

extremamente delicado na vida do paciente, a presença do psicólogo é de suma 

importância para oferecer ao mesmo um momento de escuta, acolhimento e 

suporte para seus medos e angústias em relação à cirurgia cardíaca. É bastante 

frequente a mobilização de tais sentimentos diante da necessidade de realizar 

procedimentos cirúrgicos. No caso da cirurgia cardíaca, o evento é potencializado 

pela simbologia em torno do coração, culturalmente vinculado às emoções. A 

intervenção psicológica fornece suporte diante das dificuldades que se apresentam 

nesta nova trajetória e contribuem para que o paciente na conquista de sua 

autonomia, buscando estimular a reflexão e conscientização acerca do binômio 

saúde/doença, e com isso possibilitar a construção em conjunto com o paciente de 

uma nova postura frente à vida e à descoberta de novas possibilidades. Entende-se 

também que a família muitas vezes participa do processo, sendo afetada por 

receios quanto à 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 e familiares. Dito isto, 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. Os 

benefícios de um programa multidisciplinar para o paciente cardiopata são 

inegáveis, incluindo uma melhora no perfil evolutivo da doença cardíaca e uma 

melhor qualidade de vida. 

 
E-mail: alessandrogemino@gmail.com 
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RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E 

AMPLIADA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

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 
CARLA CORDEIRO MARCAL Y GUTHIERREZ 

Estagiário 
APANACHE SOFISTE RIBEIRO 

 
A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando aos 

sistemas de ensino para garantir acesso ao ensino regular com participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. As tecnologias 

assistivas estão interligadas às adaptações curriculares. O projeto Recursos de 

tecnologia assistiva (TA) e comunicação alternativa e ampliada (CAA) na 

perspectiva da Educação Inclusiva visa produzir materiais/recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão. Mas 

também, conhecer como está se configurando a produção acadêmica na área da 

Educação Especial e Inclusiva, a partir de ações de pesquisa e extensionistas nesse 

campo e que se relacionam com as necessidades educacionais especiais, o 

atendimento educacional especializado, o ensino colaborativo, dentre outros. 

Realizamos o trabalho no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - 

CAP UERJ. O levantamento bibliográfico acerca das temáticas e fundamentações 

teóricas proporcionou a implementação de recursos e serviços de TA e CAA. 

Compreendemos que a produção desses materiais e serviços contribuiu não 

somente para os alunos com deficiência, mas também constituiu como espaço de 

pesquisa para estudantes, pesquisadores e demais interessados nesses temas. 

Dessa maneira, justifica-se a relevância do desenvolvimento desta pesquisa. Assim 

como permitiu sistematizar a produção acadêmica na área da Educação Especial e 

Inclusiva. 

 
E-mail: carlacordeiromarcal@gmail.com 
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SISTEMA NARRATIVA HISTÓRICA PNLD 2011 E PESQUISAS RESULTANTES 

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 
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 

Estagiário 
Francisca Iglesia do Nascimento Sampaio 

 
O projeto de pesquisa “Narrativa histórica nos livros didáticos: entre diálogos e 

tensões,” coordenado pela pesquisadora Helenice Rocha no período 2014-2017 teve 

bolsistas UERJ que leram, classificaram e sintetizaram as narrativas presentes em 

quinze das dezesseis coleções do PNLD 2011, dirigido aos anos finais do Ensino 

Fundamental. Passo seguinte, digitaram os dados resultantes no banco digital que é 

a base do site narrativahistorica.com.br, já aberto ao público de professores, 

pesquisadores e interessados no tema em geral, para livre consulta.Esse banco, 

bem como as demais ações do projeto, foram custeados com apoio da bolsa Jovem 

Cientista de Nosso Estado e da bolsa PROCIENCIA da coordenadora do projeto. No 

ano de 2016 foi realizado um Seminário aberto ao público e disponível na internet 

via Youtube: "Livro Didático de História: entre políticas e narrativas", que reuniu 

especialistas para tratar dos dois eixos do projeto, o que resultará em um livro. O 

acesso de pesquisadores e professores aos diversos relatórios do sistema é um dos 

resultados parciais do projeto, pois permite diferentes tipos de análises acerca das 

narrativas presentes nas coleções do PNLD 2011. O objetivo final é afirmar o papel 

importante das políticas públicas para a melhoria dos livros didáticos em nosso país 

e ao mesmo tempo sistematizar informações sobre o conjunto de coleções do PNLD 

2011 que propiciem aos pesquisadores do ensino de História potencializarem suas 

contribuições acerca dos temas que estudam e que estão presentes nessas obras. 

 
E-mail: helarocha@gmail.com 
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UM DIÁLOGO SOBRE A VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR NAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
LUCIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 

Estagiário 
Jalila dos Anjos do Nascimento 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) propõem que sejam adotados nas 

aulas de educação física do ensino fundamental os conteúdos de expressões 

culturais. Deve-se entender a educação física escolar como cultura corporal 

embasada na cultura popular e no folclore. É de suma importância compreender 

que a cultura corporal amplia as contribuições para as aulas de educação física e 

para o pleno desenvolvimento da cidadania dos alunos. Para isso é fundamental 

que a escola assegure o resgate de valores, tradições e costumes, e que os 

professores de educação física reflitam sobre a importância da cultura corporal e 

popular e que utilizem em seus métodos de ensino. Busca-se na formação 

acadêmica dos professores de educação física o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à cultura popular, proporcionando ao seu aluno a reflexão sobre a 

importância e valorização da cultura popular. Foi aplicado um questionário fechado 

aos professores da rede municipal do Rio de Janeiro, a fim de quantificar a 

abordagem das atividades culturais nas aulas de educação física, além de 

estabelecer as características da sua formação acadêmica. Identificamos que no 

processo de formação acadêmica a maioria vivenciou conteúdos que abordam essa 

temática cultural, mas poucos desenvolvem esse assunto de forma que se 

correlacione aos assuntos práticos desenvolvidos com a sua real originalidade. A 

partir da criação de leis de incentivo a abordagem da temática folclórica e cultural 

brasileira, como a lei N°11645/08, os profissionais apresentaram maior 

desenvolvimento dessa temática nas suas aulas práticas, no qual proporciona o 

aluno um conhecimento histórico e cultural das suas origens. 

 
E-mail: adomeio@hotmail.com 
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VOZES DA EDUCAÇÃO EM DADOS E IMAGENS: ARTICULANDO PESQUISA E 

EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

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 
Gleyson Pimenta Pinto 

 
A presente comunicação é fruto de um dos projetos que articula pesquisa e 

extensão desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa Vozes da Educação, Memória e 

História das Escolas de São Gonçalo e está ancorado no reconhecimento de que a 

ampliação da concepção de fontes trouxe para a produção da pesquisa no campo 

da educação possibilidades investigativas que, por seu turno, resultaram na 

necessidade de reflexão e problematização dessas mesmas alternativas. Ao 

estender a sua articulação de pesquisa junto às escolas da rede pública de São 

Gonçalo, o projeto dá continuidade à etapa de estudos ancorada na necessidade de 

se levantar fontes documentais e iconográficas da educação dos municípios do leste 

metropolitano fluminense, em especial, o município de São Gonçalo que possam, 

em sua dupla dimensão, contribuirtanto para a sistematização da História da 

Educação das cidades, vinculado a um dos objetivos do núcleo que é a de estimular 

a criação de núcleos de memórias das escolas do município de São Gonçalo, quanto 

para a sistematização qualitativa de dados censitários e demográficos que tracem 

os movimentos das políticas públicas para a educação de crianças, jovens e adultos 

da cidade. Desse modo, o projeto vem dar materialidade diante do desafio de o 

Núcleo Vozes da Educação FFP/UERJ, inter-relacionar abordagens de análise que 

considerem as fontes documentais e iconográficas diversas, 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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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 
Paula Gabriela Paiva Fernandes da Silva 

 
O presente o projeto de Iniciação à Docência “Recursos, Adaptações e Tecnologias 

Assistivas para Educandos com Necessidades Especiais” do Núcleo de Educação 

Especial e Inclusiva (NEEI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) tem 

como objetivo desenvolver as Oficinas de Recursos e Tecnologias Assistivas 

(ORTAS) aos alunos das Disciplinas “Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva” e 

“Educação Inclusiva: Cotidiano Escolar” dos Cursos de Licenciatura e de Pedagogia 

da Universidade, complementando a formação destes alunos, futuros professores, 

no uso das Tecnologias Assistivas para os Alunos Público-Alvo da Educação 

Especial. A metodologia utilizada durante as oficinas é apresentação dos programas 

que funciona como facilitador de aprendizagem para alunos público-alvo da 

educação especial como: Braille Fácil, Dosvox, ABC do Sebran, NVDA e o Leitor 

Livre de Prancha. Partilhando conhecimento além dos Muros da UERJ o projeto 

desenvolve uma parceria com a Escola de Informática Melvin Jones para Deficientes 

Visuais no Lions São João de Meriti, com o objetivo de promover um Curso de 

Informática através dos leitores de tela DOSVOX e NVDA para pessoas com 

deficiência visual e videntes. Durante o ano de 2016 o projeto foi apresentado no I 

Congresso Internacional de Educação Especial Inclusiva/IX Jornada da Educação 

Especial, no ANFOP/XII Encontro Estadual RJ (2016) e X Encontro Regional Sudeste 

(2016), no Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades 

(Coninter 5) e iniciando as pesquisas em 2017 enviou-se trabalho para o 

ANFOPE/XIII Encontro Estadual RJ (2017) e XI Encontro Regional Sudeste (2017). 

Em todos os artigos foi tratada a questão das oficinas como um diferencial na 

formação do professor. Mesmo com todas as Políticas Públicas na Educação Especial 

há um percurso para se adequar as leis e esta mudança de pensamento ainda é 

lento, então repensar o currículo dos cursos de licenciatura seria um passo 

essencial aliar à teoria as práticas pedagógicas como forma de preparar esse 

profissional em atendimento da Educação Especial. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E ENSINO DE CIÊNCIAS: PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES 

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 
ANA CLEA BRAGA MOREIRA AYRES 

Estagiário 
Tiely Cristina Rodrigues da Silva 

 
Passados mais de 10 anos de promulgação da Lei 10.639/2003, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de incluir nos currículos escolares em todos os níveis de ensino 

conhecimentos a respeito da História e Cultura Africana e Afrobrasileira e também 

do estabelecimento das diretrizes para sua implementação (BRASIL, 2004), pouco 

se avançou neste sentido. A legislação estabelece que esses conhecimentos devem 

ser abordados prioritariamente pelas disciplinas História, Artes e Literatura, o que 

não exclui as demais disciplinas. Ao contrário, como afirma Gomes (2012), a 

introdução destes conhecimentos na escola requer uma ruptura com formas 

colonizadas de pensar e propor o currículo como um todo. A implementação do que 

propõe a lei requer, entretanto, investimento na formação de professores. Se 

considerarmos a área de Ciências, em geral, e Biologia, em particular, ainda são 

escassas as experiências de trabalho na formação de seus professores e a produção 

acadêmica relativa a esta temática. No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Faculdade de Formação de Professores este tema é abordado no âmbito do 

Estágio Supervisionado IV, no qual são apresentadas e discutidas as várias 

modalidades da educação básica, bem como a legislação e os aspectos das culturas 

indígenas, africana e afro-brasileira a serem tratadas no currículo da educação 

básica. No entanto, reconhecemos que esta é uma iniciativa ainda insuficiente para 

dar conta da complexidade da questão. Neste sentido, este projeto se propõe a 

envolver licenciandos em atividades que possam relacionar questões étnico-raciais, 

particularmente as referentes à cultura africana e afro-brasileira, e o ensino de 

Ciências e Biologia, a fim de avançar na direção do que estipula a Lei 10.639/2003. 

No primeiro ano do Projeto foi organizado um banco de dados contendo fontes que 

podem ajudar no trabalho com a temática do projeto (artigos e livros acadêmicos, 

livros infantis e infanto-juvenis, sites etc). Realizamos a discussão de alguns artigos 

que contribuíram para o embasamento teórico da equipe. A bolsista e uma 

estudante voluntária no projeto visitaram uma escola que desenvolve atividades 

pertinentes ao tema e participaram de uma aula da professora de Ciências da 

escola. O objetivo era conhecer a turma e elaborar uma atividade a partir do que 

foi iniciado pela professora. A atividade foi elaborada, mas não foi possível 

implementá-la em 2016. Esperamos poder realizar atividades em escolas em 2017. 

 
E-mail: ayres.ana@gmail.com 
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A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E AMPLIADA E SUA IMPORTÂNCIA 

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 
Ana Luiza Mota Teixeira 

 
Este trabalho tem por finalidade mostrar o percurso realizado pela disciplina 

denominada Projeto de Pesquisa e Prática Pedagógica: Estudos da Educação 

Inclusiva e Continuada – Teoria e Prática do curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. A importância de uma boa formação voltada à Educação 

Especial, bem como a Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) como recurso 

para estabelecer uma comunicação com alunos sem linguagem oral ou sem escrita 

funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade de 

falar e/ou escrever. Assim, o objetivo do trabalho foi ampliar ainda mais o 

repertório comunicativo que envolve habilidades de expressão e compreensão, 

onde são organizados e construídos auxílios externos como cartões de 

comunicação, pranchas de comunicação, pranchas alfabéticas e de palavras, 

vocalizadores ou o próprio computado. Também foi utilizado software específico, 

como ferramenta poderosa de voz e comunicação com diferentes deficiência e 

dificuldades comunicativas. Os recursos de comunicação de cada pessoa foram 

construídos de forma totalmente personalizada e levam em consideração várias 

características que atendem às necessidades deste usuário. Foi possível constatar o 

quanto a formação inicial de futuros professores na área de educação inclusiva é 

importante para proporcionar conhecimento para uma intervenção eficaz que 

permita autonomia e uma melhora na qualidade de vida desses sujeitos. O papel do 

interlocutor no processo de comunicação de indivíduos não oralizados é 

fundamental, para isso, é imprescindível um treinamento mais aprofundado nos 

recursos, estratégias e adaptações que se façam necessárias para favorecer uma 

maior participação, expressão e aprendizado dessas crianças e jovens em sala de 

aula. 

 
E-mail: catiawalter@gmail.com 
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A CONSTRUÇÃO DO CAMPO CONCEITUAL MULTIPLICATIVO INTERMEDIADA 

PELA TECNOLOGIA E POR ATIVIDADES LÚDICAS 

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 
Vanusa dos Santos de Oliveira 

 
O objetivo principal deste projeto foi a criação e análise de problemas 

multiplicativos e de intervenções de ensino e materiais didáticos que favoreçam a 

construção e o desenvolvimento de conceitos pertencentes ao bloco Grandezas e 

Medidas que se associam ao campo conceitual multiplicativo por crianças que 

cursam do terceiro ao nono ano em duas escolas públicas situadas em Duque de 

Caxias. As atividades foram realizadas de março a dezembro de 2016 nos 

laboratórios de Maemática e de Informática da FEBF e nas salas de aula de terceiro 

a nono ano da Escola Municipal Darcy Vargas. e do Colégio Estadual Miguel Couto. 

Usamos como recursos didáticos softwares educativos e materiais concretos como 

material dourado, escala cuisenaire, calculadora, artigos de jornais, panfletos, 

sucatas, entre outros. O desenvolvimento e análise dos resultados das atividades e 

recursos didáticos foram norteados pelas ideias da Teoria dos Campos Conceituais 

de Gérard Vergnaud. Esta teoria oferece bases para a compreensão do processo de 

formação e desenvolvimento de conceitos, assegurando que um conceito não pode 

ser construído isoladamente. Ele se associa a outros conceitos que compõem o 

campo conceitual em que está inserido. No caso do campo conceitual multiplicativo, 

que é o foco deste projeto, o produto de medidas, segundo Magina (2001), 

corresponde a uma das situações que dão sentido à multiplicação, por isso, durante 

o ano de 2016, enfocamos o bloco Grandezas e Medidas. Entre os principais 

resultados, destacamos que os jogos e atividades lúdicas despertam o interesse dos 

estudantes ao mesmo tempo que favorecem a aprendizagem. 

 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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APRENDENDO E CRESCENDO COM OS CONFLITOS NA ESCOLA - O RESPEITO 

AO OUTRO A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO 

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 
MAIRA DE OLIVEIRA FREITAS 

Supervisor Participante 
Julia Tavares de Carvalho 

Luís Paulo Cruz Borges 

Estagiário 
Marcos Borges dos Santos Júnior 

 
O presente relato de experiência é fruto do projeto de ID, que ocorre em duas 

turmas de 3º ano do E.F. do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira- 

CAp-UERJ, com a participação de 3 Professores Assistentes da UERJ, que atuam 

como regentes das turmas e 1 bolsista de ID, graduando de Pedagogia. As 

questões de estudo que guiam este projeto indicam lacunas no debate sobre a 

resolução de conflitos no ambiente escolar. As formas de resolução de conflitos em 

nossa sociedade, se mostram, a cada dia, mais intolerantes, agressivas e, 

consequentemente, ineficazes. Assim, o projeto se apresenta como importante 

possibilidade de diálogo e debate dentro do CAp-UERJ sobre temas muito caros 

como tolerância, justiça, cooperação, cidadania dentre outros. Compreendemos, 

também, que é de muita relevância a orientação aos bolsistas em um ambiente 

crítico, onde a prática docente seja (re)avaliada e (re)construída. Busca-se assim 

estimular um trabalho de reflexão crítica sobre a prática e de reconstrução 

permanente da identidade pessoal e profissional do bolsista. Objetivo 

geral:Contribuir para a formação de alunos autônomos, capazes de resolver 

conflitos coletivamente e que atuem de maneira competente nos diversos contextos 

sociais. Específicos: Envolver os alunos no processo de resolução de conflitos 

estimulado-os a assumir responsabilidades dentro e fora do ambiente escolar; 

estabelecer e ampliar as relações sociais articulando os interesses dos alunos e 

pontos de vista com os demais, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

investigar quais são as causas dos conflitos com vistas à reflexão acerca da 

questão; promover discussões e espaços de participação. Como pressupostos 

metodológicos operamos a partir da pesquisa-ação em que produzimos informações 

e conhecimentos sobre a ação pedagógica cotidiana. As observações de sala de 

aula ocorrem semanalmente (diário de campo como forma de registro das 

atividades, escrita e imagens) e quinzenalmente reuniões de planejamento e 

debate sobre propostas do projeto. Trabalhamos a partir da ideia de ação-reflexão-

ação para assim produzir conhecimento na e sobre a prática. Como resultados, 

parciais, apresentamos duas análises: que o diálogo deve ser entendido como uma 

prática pedagógica sensível à realidade escolar; e que a construção de um debate 

que envolva autonomia, moral e ética perpassa por uma reflexão em que a criança 

deva ser encarada como sujeito ativo no processo de dialogicidade e reflexão sobre 

o mundo. 

 
E-mail: freitasmaira@yahoo.com.br 
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ATENDIMENTO 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 
VERA LUCIA DUTRA SILVA 

 
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 da criança e do adolescente. 

Buscando, sempre recuperar a socialização do aluno/paciente, dando continuidade 

a sua aprendizagem, por meio, do fortalecimento e manutenção dos vínculos 

escolares da criança/adolescente durante o processo de internação. Por meio de 

metodologia de pesquisa ação, as práticas pedagógicas e adaptações curriculares 

são desenvolvidas nos espaços da Classe Hospitalar e Enfermarias. 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 Ceccim (1999), 

Fernandes (2004 e 2014), Fontes e Vigostky (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), 

as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (2001) e do 

documento Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: estratégias e 

orientações (2002) oferecem subsídio teórico e legal ao projeto. A metodologia do 

projeto fundamenta-se no modelo participante, em que o professor/pesquisador 

através do acompanhamento dos usuários implementa e desenvolve propostas 

pedagógicas compatíveis aos espaços hospitalares mantendo o vínculo escolar do 

aluno no momento de sua inserção. No ano de 2016 o projeto foi apresentado no 

Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (CONINTER 5) 

em Brasilia, e também desenvolveu-se o II Encontro Estadual de Atendimento 

Pedagógico Hospitalar e Domiciliar na UERJ a fim de disseminar as práticas 

pedagógicas e as políticas publicas desenvolvidas no Estado do Rio de Janeiro. 

Cabe-se ressaltar que para o ano de 2017 pretende-se lançar o segundo livro sobre 

Pedagogia Hospitalar com foco as práticas pedagógicas desenvolvidas no projeto. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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ASPECTOS BIOGRÁFICOS DA TRAJETÓRIA DE FLORESTAN FERNANDES E 

DO DEBATE COM OS EDUCADORES DA PEDAGOGIA NOVA. 

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 
Gisele Rosane Santiago da Silva 

Jaqueline de Souza Vaz 

Tassia Brenda da Silva Barbosa 

 
A comunicação tem como finalidade apresentar os resultados da pesquisa 

desenvolvida pelas bolsistas de Iniciação a Docência (ID) no projeto: “As 

contribuições de Florestan Fernandes para a formação docente”. O estudo é 

continuidade de três dimensões da atividade de pesquisa: 1º) Estudo das 

categorias intelectual orgânico e desenvolvimento intelectual como fundamentação 

teórica para situar o autor no seu tempo histórico, 2º) Compreensão de Florestan 

como intelectual orgânico e militante em favor da escola pública como educador, 

publicista e parlamentar e 3º)Levantamento e organização dos dados bibliográficos 

como contribuição para o “Curso de Formação de Comunidade Escolar: Literatura e 

Lutas na América Latina”. Pode-se sistematizar suas principais contribuições para a 

educação em: 1°) A vida universitária e da docência; 2°) Os projetos editoriais e o 

desenvolvimento cultural e intelectual do jovem; 3°) A interlocução e a crítica com 

a Pedagogia Nova e as referências “empírico” e “teórico” para uma pedagogia 

crítica”. O foco em 2016 teve como objetivo estudar a trajetória intelectual e 

política com ênfase no diálogo que estabeleceu com os educadores da escola nova 

nos anos 1950 e 1960. Florestan Fernandes constituiu-se intelectual 

compromissado com a educação dentro de uma sociedade concreta onde os atalhos 

e dificuldades fazem parte do horizonte dos trabalhadores da educação. Sua 

interlocução com a pedagogia nova aconteceu a partir de cursos, de palestras no 

Centro Brasileiro Pesquisas, da Campanha de Defesa da Escola Pública, de 

publicações e de temáticas propostas pelos educadores do período, em especial 

Anísio Teixeira. 

 
E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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AUTORIAS TRANSMIDIÁTICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRODUÇÃO 

DE RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS NA PERSPECTIVA DA DIFERENÇA 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
LEONARDO AMARO NOLASCO DA SILVA 

Estagiário 
Thais Paiva da Felicidade 

Thaís Paiva da Felicidade 

 
Pensar relações possíveis entre currículos escolares, diferenças e identidades 

cotidianos implica criar espaços de problematizações e de autorias. 

Problematizações que desnaturalizem o instituído; autorias que viabilizem formas 

de apropriação e atualização de 'saberesfazeres'. A pesquisa, que parte dessas 

premissas, tem seu campo de atuação na execução da disciplina Tecnologias e 

Educação, ofertada às turmas de primeiro período do curso de Pedagogia da UERJ. 

Trata-se da produção de recursos e materiais educativos que sirvam aos objetivos 

do curso, mas que também dialoguem com o repertório prévio dos estudantes, 

estimulando o compartilhamento de memórias disparadoras de técnicas, 

tecnologias, matérias-primas, jogos, dinâmicas e outros elementos passíveis de 

tradução em ações pedagógicas. A preparação das atividades de aula leva em 

consideração o caráter de abertura das experiências sugeridas, cabendo ao 

estudante propor caminhos para o debate dos textos, para a experimentação de um 

determinado artefato ou para a prática de um hibridismo tecnológico. Tais 

encaminhamentos, que ganham materialidade em uma sala-laboratório de 

informática, tem possibilitado, muitas vezes, o primeiro contato de estudantes com 

o digital em rede, seja nas formas de navegação online, no uso de softwares ou na 

produção/mixagem/compartilhamento de conteúdos transmídias. A variação etária 

presente nas turmas oportuniza um intercâmbio de modos de fazer, garantindo a 

pesquisa um rico aprendizado de técnicas bricoladas, ressignificadas, apropriadas 

de inúmeras formas por sujeitos que, presentes na mesma sala de aula, mantém 

suas especificidades e se abrem uns para os outros. A formação propiciada pela 

pesquisa é do tipo que desestabiliza a pesquisadora, retirando-a das zonas 

aparentemente seguras do 'aprenderensinar' e estimula a criação constante de 

alternativas e, principalmente, de novas maneiras de perguntar sobre o já sabido. 

Considero ser esta uma característica cara à educação hoje, pois fomenta um 

entendimento da formação docente como processo fadado à incompletude, pois 

alicerçado sobre cenários a desconstruir. A interação com os estudantes – 

amplificada nas redes sociais online – tem mostrado a importância de se criar 

processos de (de) formação ao longo do curso, sendo as tecnologias um pretexto e 

um meio para trabalharmos uma variedade de temas caros à vida em sociedade, 

como o entendimento da diferença – processual e afirmativa – como característica 

do vivo (DELEUZE, 2006). 

 
E-mail: leonolascosilva@gmail.com 
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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 
Emanuele Cristina Lima Ribeiro 

 
O Projeto de Ações Docentes de Inclusão teve início no ano de 2000, no 

Departamento de Ensino Fundamental do Instituto Fernando Rodrigues da Silveira - 

CAp/UERJ. Este Projeto assegura o direito, previsto ao que a legislação nomeia de 

recuperação paralela. O principal objetivo é prestar atendimento aos estudantes 

dos anos iniciais do 1º segmento, que apresentam ritmos diferenciados de 

aprendizagem, em relação aos conteúdos do ano de escolaridade que frequentam, 

configurando-se, portanto, como mais uma oportunidade de aprendizagem. O 

atendimento é feito de dois modos: em sala de aula, no horário da manhã, com o 

acompanhamento dos bolsistas, sob a supervisão dos professores regentes e no 

segundo momento, no contra-turno, por grupo de escolaridade, sob a 

responsabilidade de um professor e do bolsista. O Projeto atua na formação dos 

estudantes de diferentes licenciaturas. Os bolsistas podem sugerir atividades para 

serem realizadas, o que favorece a reflexão sobre a sua prática, levando a 

compreender e valorizar a prática como espaço tempo de reflexão e de produção de 

conhecimentos. Em diálogo permanente com os professores regentes vão tendo 

mais oportunidades para pensar sobre a inseparabilidade entre a teoria e a prática. 

Participam de momentos como o Conselho de Classe, onde compartilham suas 

observações sobre os alunos que acompanham. O Projeto prevê encontros 

permanentes de formação. A coordenação do Projeto avalia que o diálogo entre 

professores, bolsistas e alunos contribui para a melhoria do ensino público. 

 
E-mail: stm@oi.com.br 
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BIBLIOTECA VIRTUAL JOVEM: CONTRIBUIÇÕES E CAMINHOS DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GEOGRÁFICA NA 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 Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
SIMONE FADEL 

Supervisor Participante 
Andréa Paula de Souza 

Luciano Ximenes Aragão 

Estagiário 
Paulo Guilherme Barbosa Braganca 

 
A construção e associação intradisciplinar do conhecimento geográfico, 

principalmente no cerne ambiental dos discentes em muito vem sendo prejudicada 

pela ineficiência de informações e em muitos casos da pouca interação com o 

“espaço vivido”, mas não somente do discente, como também do próprio docente. 

Esta premissa acarreta na baixa compreensão dos problemas ambientais, isto é, há 

em muito uma inexistência de conexão desses com a realidade cotidiana. E 

conseqüentemente leva o discente-docente a não se perceber enquanto agente 

atuante e modificador da paisagem. Este trabalho tenciona difundir e discutir a 

experiência da Biblioteca Virtual de Meio Ambiente (BV) e a Biblioteca Virtual Jovem 

(http://www.bvjovem.uerj.br/), uma ferramenta virtual, que visa disponibilizar 

conteúdo ambiental sobre a Baixada Fluminense, importante região do Estado do 

Rio de Janeiro, para o público infanto-juvenil. Esses espaços de formação para 

alunos da graduação e educadores da região são muito importantes. Vale 

mencionar, que a BVJovem, foi desenvolvida a partir da BV, que disponibiliza 

conteúdo acadêmico sobre a Baixada Fluminense. Ambos, contam com a 

participação de discentes e docentes da Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense. Em cerne, as propostas do site se fundamentam na disponibilização de 

conteúdo ambiental da região citada, para o público infanto-juvenil, e em auxiliar o 

professor de diferentes disciplinas, entretanto, neste trabalho o foco principal será a 

disciplina de geografia em sala de aula. A idéia central do projeto, em suas 

considerações iniciais, é simples, mas tece uma teia de discussões bem 

abrangentes. Algumas conotam a importância de inserir a educação ambiental 

crítica no ensino fundamental, auxiliando tal público a pensar nos problemas 

ambientais, como condições que surgiram de uma estrutura social outrora gerada, 

também fomenta a discussão acerca da inclusão das TIC’s e de novas metodologias 

no ensino com intuito de agregar um estudo integrado da questão ambiental. 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 discente-

docente da FEBF as reflexões e achados resultantes dos projetos de extensão e 

investigação já desenvolvidos, contribuindo assim para a democratização do 

conhecimento. 

 
E-mail: simonefadel@hotmail.com 
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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 
Tatiane Rodrigues da Silva 

 
O Núcleo de Ensino e Pesquisa de Ciências foi implantado em 2005 na Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ, e vem, desde aquele ano, desenvolvendo 

diversos projetos que se dividem principalmente em dois eixos de ação: elaboração 

e utilização de modelos didáticos inovadores e o apoio ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa realizados por alunos do ensino médio e licenciandos da 

FFP/UERJ. Estes dois eixos se articulam por meio da gravação videográfica das 

atividades realizadas, como também da produção de outros vídeos didáticos 

(GUIMARÃES e SANTORI, 2007). Através de da articulação com diversas disciplinas 

do curso de Ciências Biológicas e também dos projetos vinculados ao NUPEC, foi 

possível criar um acervo de modelos didáticos que estão disponíveis para 

empréstimo por licenciandos em suas atividades de estágio e para professores da 

escola básica. Os modelos muitas vezes são produzidos como trabalho das 

disciplinas e, posteriormente doados para o acervo do NUPEC. No entanto, muitos 

dos modelos didáticos não estão acompanhados de um guia que permita a 

utilização imediata pelos licenciandos e professores. Este projeto de Iniciação à 

Docência leva o licenciando a produzir o que chamamos de “Cadernos do NUPEC”. 

Estes cadernos são constituídos da descrição do material e de estratégias didáticas 

para uso dos modelos e jogos didáticos disponíveis no acervo. Cabe também ao 

bolsista organizar o acervo de materiais do NUPEC, recuperar e organizar algumas 

estratégias já produzidas, criando novas estratégias para os materiais que ainda 

não possuem. 

 
E-mail: ayres.ana@gmail.com 
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CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO/PROALFA 

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 
Igor Pereira Gonçalves 

 
O projeto Classes de Alfabetização e Letramento inserido no Programa de 

Alfabetização, Documentação e Informação, em seu 21 º ano de atividade, tem 

como objetivo promover o ensino e a aprendizagem da leitura, da escrita e da 

matemática na modalidade de EJA, caracterizada como atendimento de alunos de 

Terceira Idade, oriundos de diversos bairros da nossa cidade. Configura-se como 

proposta de educação não-formal, atendendo a uma demanda heterogênea que 

deseja retomar seus estudos sem a obrigatoriedade das exigências do sistema 

formal de ensino, como : seriação, provas , repetência, limitação de permanência , 

entre outros, mas com compromisso e seriedade. O projeto compõe-se de 4 

(quatro) turmas, denominadas: Mangueira I, Mangueira II, Unati I e Unati II, num 

total de, aproximadamente, oitenta alunos cariocas, migrantes e imigrantes 

(portugueses e italianos). Cada turma é acompanhada por um professor regente 

(bolsista ) preferencialmente, um graduando de Pedagogia ou de Letras. As aulas 

acontecem em salas cedidas pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (9º 

andar), três vezes por semana, das 14 às 17 horas. Destacamos no projeto, a 

Formação Docente oferecida aos bolsistas semanalmente, com a realização de uma 

reunião de supervisão pedagógica, às segundas-feiras, com a duração de quatro 

horas, onde são elaborados os planejamentos de aula, bem como a análise dos 

trabalhos realizados na semana anterior. Nesta reunião, uma das características é a 

multidisciplinaridade (Letras, Matemática e Pedagogia) que provém da diversidade 

de formação dos bolsistas. Em 2016 desenvolvemos os temas ”Minha história de 

leitura” em que os alunos produziram textos relatando suas experiências de leitura 

em diferentes fases da vida.No projeto “Eu e os lugares que vivem em mim”, a 

partir da leitura de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, os alunos trabalharam sua 

realidade de migrantes, produzindo livros de cordel sobre a migração em suas 

vidas, sobre Vidas Secas e sobre Graciliano Ramos. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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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 
Rogerio Lourenco de Lima 

 
Esse projeto visa a formação inicial e continuada de professores/as para a inserção 

crítica dos conteúdos relacionados às culturas e histórias dos Povos Indígenas no 

currículo da educação básica (LDB alterada pela Lei 11.645/2008). No Brasil 

existem mais de 300 povos indígenas e cerca de 200 línguas nativas (Censo IBGE, 

2010), no entanto, esses povos são concebidos indistintamente, a partir da 

perspectiva do índio genérico, sem contemplar as especificidades em termos 

culturais, linguísticos, de histórias de contato com a sociedade nacional, de projetos 

de futuro e de presente, dos movimentos e entidades criadas em defesa de seus 

direitos, de sua inserção em espaços políticos e de gestão pública, de seu 

protagonismo frente às relações com o Estado brasileiro. Sem informação 

qualificada, professores terminam por reproduzir visões estereotipadas e 

preconceituosas, marginalizando ainda mais essas populações. O projeto, através 

de eventos, cursos e pesquisas, procura oferecer subsídios a professores da 

educação básica sobre questões relativas aos povos indígenas em sua relação com 

a diversidade cultural brasileira. O tratamento das temáticas das culturas e história 

dos Povos Indígenas afirma alguns marcos conceituais relativos à sociodiversidade 

que toma por referência os projetos societários e identitários construídos 

autonomamente por cada povo indígena, às mudanças/dinâmicas sociais, às 

diferenças culturais, às relações interétnicas assimétricas, à territorialidade e 

sustentabilidade socioambiental e aos diferentes conceitos sobre cultura e suas 

implicações nas ideias construídas socialmente sobre os Povos. Entre nossas 

atividades, procuramos - através de eventos realizados dentro e fora da FEBF - 

identificar e desconstruir noções equivocadas e preconceituosas sobre os povos 

indígenas, valorizando a multietnicidade e a pluralidade cultural como patrimônio 

dos povos indígenas e da sociedade brasileira. Também buscamos promover a 

experiência de parceria entre estudantes e professores/as indígenas e não-

indígenas, visando a formação prática e teórica informada sobre as realidades 

contemporâneas dos povos indígenas no Brasil. Além disso, buscamos oferecer 

subsídios para uma ampliação de referenciais conceituais para a valorização da 

sociodiversidade indígena e o papel ativo dos povos indígenas ao longo da história 

do Brasil. 

 
E-mail: kellyrussobr@gmail.com 
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CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA - UM PROJETO DE FORMAÇÃO E 

INTERVENÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA 

AUTISTAS 

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 
VANESSA CHRISTINA BREIA 

Estagiário 
Maxwella Silva de Azevedo Medeiros 

 
Considerando-se que a Iniciação à Docência tem como principal compromisso a 

realização de atividades ligadas a projetos que estimulem o desenvolvimento de 

metodologias inovadoras e que contribuam com a melhoria do ensino fundamental 

é de suma importância que estes projetos reflitam as questões que se materializam 

em grandes desafios para a Educação Pública de qualidade. Neste sentido, 

acreditamos que este projeto de Iniciação à Docência traz importantes 

contribuições à Educação Inclusiva. A presente proposta de Iniciação à Docência 

está diretamente vinculada ao Atendimento Educacional Especializado, 

desenvolvido junto a alunos Autistas, do município de São Gonçalo, que são 

atendidos na Clínica-Escola do Autista. Segundo a Política Nacional da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva o Atendimento Educacional 

Especializado é um serviço de Educação Especial que identifica, elabora e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Também é 

importante destacar que o caráter do AEE é complementar e/ou suplementar a 

formação do aluno, visando a sua autonomia e independência na escola e fora dela. 

Neste sentido, o plano de trabalho desenvolvido no projeto envolve a intensificação 

do diálogo entre Faculdade de Formação de Professores, a Rede Municipal de 

Educação e a Clínica Escola do Autista de São Gonçalo, através da participação 

cotidiana no planejamento, desenvolvimento e avaliação do Atendimento 

Educacional Especializado prestado aos alunos com Transtorno do Espectro Autista. 

Através de reuniões constantes entre a equipe do projeto de ID, os profissionais de 

apoio e os profissionais especializados do Atendimento Educacional Especializado 

temos investido na produção e compartilhamento de recursos pedagógicos, 

estratégias e metas que contribuam para o pleno desenvolvimento das habilidades 

dos alunos participantes do projeto, considerando a singularidade de cada sujeito. 

Também temos trabalhado no desenvolvimento de instrumentos de Comunicação 

Alternativa que favoreçam o processo de comunicação destes alunos. Além disso, 

temos participado de todas as atividades formativas promovidas pela Clínica-Escola 

e pela Secretaria de Educação ou Saúde e organizado oficinas como a de “Políticas 

Favorecedoras da Inclusão de Crianças com Deficiência Visual”, com vistas a suprir 

demandas específicas de uma criança autista e deficiente visual. 

 
E-mail: vanessabreia@gmail.com 
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CONFLITOS DOS PESCADORES ARTEANAIS EM SEPETIBA E DIÁLOGOS 

PARA A INCIAÇÃO A DOCÊNCIA NA ESCOLA 

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 Participante 
Rodrigo Corrêa Euzebio 

Estagiário 
Lindice Ferreira Rosa 

 
A pesca artesanal ao longo da Baía de Sepetiba vem sofrendo com os efeitos 

resultantes da modernização de estruturas industriais e logísticas e da instalação de 

empresas ao decorrer dos anos nesse território. Buscando compreender os 

impactos do mundo moderno são imensos e atingem os mais distintos aspectos 

locais e cotidianos dos pescadores artesanais, como: sociabilidade, ambiental, 

economia e organização política. Este trabalho tem como objetivo investigar e 

produzir material didático sobre as transformações do trabalho e vida dos 

pescadores artesanais de Ilha da madeira (distrito de Itaguaí); Barra de Guaratiba; 

Pedra de Guaratiba; Mangaratiba e Sepetiba (bairros do Rio de Janeiro), que são 

banhados pela Baía de Sepetiba. Como resultados parciais, a pesquisa e a iniciação 

a docência têm identificado como principais transformações do trabalho dos 

pescadores no território as seguintes problemáticas: reduções das áreas de pesca, 

consequentes de privatizações e instalações de empresas em uma determinada 

área da baía de Sepetiba, da ampliação do Porto de Itaguaí e construções de novos 

terminais portuários na região; redução do pescado, sentida pelos pescadores 

artesanais, em função da poluição dos rios, manguezais e águas da baía; e, as 

mudanças nas técnicas de pesca, provocadas pelas alterações ambientais da baía 

de Sepetiba com a atividade industrial-portuária e o aumento da ocupação urbana. 

Com os dados produzidos pela pesquisa foi possível a realização de quatro 

atividades de iniciação à docência no ano de 2016: aula sobre usos da água, na 

feira de meio ambiente da Escola Municipal Felipe Nicolau, no município de Maricá; 

minicurso sobre conflitos territoriais na semana de Geografia da Faculdade de 

Formação de Professores – UERJ; oficina sobre pesca artesanal e meio ambiente 

com os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Trasilbo Figueiras, e para alunos do 

9º ano do CIEP Luiz Gonzaga Junior, ambos no município de São Gonçalo. 

 
E-mail: catia.antonia@gmail.com 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O SAGRADO EM TOLKIEN 

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 
Thayrine Kleinsorgen de Almeida Cruz 

 
Espreita a Morte, fado de tudo que se dá numa espaço-temporalidade, para onde 

convergem todas as encruzilhadas no único caminho possível. A despeito da 

tradição ocidental, acostumada a enxergar o mundo sob a ótica da ambivalência, 

ela não é nem só chegada nem só partida, mas ambas, faces do mesmo raio a 

percorrer os caminhos do círculo. Busca-se aqui pôr em questão o horizonte da 

morte na obra do autor J. R. R. Tolkien e sua relação com o humano, não a partir 

de uma visão dicotômica que entende o bem como revés do mal, sagrado do 

profano, vida da morte. Pois, como fica claro em O Silmarillion, se tudo tem na 

fonte criadora sua origem mais remota, como apontar para isto ou aquilo os dedos 

acusadores da moral e ornar com predicados o mundo se dando como realização de 

si mesmo? Relacionando com conceitos de Walter Benjamin, que percebeu no 

homem moderno um novo olhar sobre a morte, sobretudo de recusa e exclusão, 

podemos observar que há também esta transformação no homem tolkieniano. Se a 

morte, em princípio, era um dom a proporcionar ao homem todas as possibilidades 

de presentificação daquilo que ele é, com o declínio de Númenor esta relação se 

desfaz: passa-se a encará-la como a Maldição do Homem, a incerteza que gera 

temor. Por isto ela precisava ser controlada e, na medida do possível, subjugada; 

pois o destino daquele que é amaldiçoado é a eterna busca por salvar-se da 

condenação. Outra influência na confecção destes pensamentos concerne a Freud. 

Em “Totem e tabu”, ele traz à memória o sentido de sagrado na morte como algo 

que foi digno de louvores e temores, sempre presente, mas envolto em mistério, 

assim era para muitos povos antigos. Para eles, o sagrado era a primeira 

ascendência genealógica, seu parente mais antigo, isto é, o que funda uma família, 

consequentemente, um povo. Neste sentido seria a morte um próprio do homem, 

quiçá sua plenitude de realização, a grande saída de si – ex-istência. 

 
E-mail: ssdiogoss@yahoo.com.br 
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CONSTRUINDO NOVAS METODOLOGIAS SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA 

DA ÁFRICA 

Área temática Ciências Humanas / Geografia / Geografia Regional 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
DENILSON ARAUJO DE OLIVEIRA 

Estagiário 
Camila Lima Brandao Baptista 

 
O presente trabalho busca descontruir as imagens e os imaginário eurocêntricos 

produzidos e reproduzidos sobre a África no ensino de Geografia no Brasil tendo 

como referência bibliográfica os estudiosos pós-coloniais como Aimé Césaire, 

Amílcar Cabral, Frantz Fanon, Achilles Mbembe, estudos críticos africanos e 

afrocêntricos liderados por Molefi Asante, Valentin Mudimbe e Carlos Moore e 

descoloniais por Aníbal Quijano, Augustin Lao-Montes e Ramon Grosfoguel. O 

objetivo deste trabalho visa apontar novos caminhos para uma metodologia de 

ensino de Geografia da África que rompa com equívocos e estereótipos difundidos 

pelo eurocentrismo sobre essa região. Desta forma, desafios se colocam na 

construção de uma interpretação e representação da África a partir da diáspora que 

possibilite analisar a pluralidade de experiências.Sugerimos algumas possibilidades 

metodológicas para o ensino descolonial de uma Geografia da África. São sete 

propostas metodológicas que estão articuladas. 1- A necessidade de uma nova 

periodização geográfica; 2- avaliar as múltiplas experiências territoriais ao longo da 

sua história; 3- compreender como foi inventado essa região que nem sempre 

existiu com o nome África; 4- exemplificar algumas redes regionais na sua história 

mostrando suas vinculações com inúmeras regiões do planeta; 5- a leitura das 

africanidades como regionalidades na diáspora; 6- os processos de regionalização 

diante do mundo globalizado; 7- o quadro geopolítico dentro do cenário global. 

Buscamos com essas proposta oferecer outros campos de possibilidades de leituras 

e interpretação deste continente como forma de combater o racismo epistemológico 

que impera na leitura sobre essa região. Assim, o diálogo com um grupo de 

professores da rede estadual de ensino do município de São Gonçalo tem sido 

construído como estratégia de criação e combate a esses leituras estereotipadas e 

estigmatizadas sobre esse continente na prática de ensino de Geografia. 

 
E-mail: araujo.denilson@gmail.com 
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CONSTRUINDO NOVOS DIÁLOGOS SOBRE IDENTIDADE COM CRIANÇAS NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

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 
MAIRCE DA SILVA ARAUJO 

Estagiário 
Luciana Faria Fernandez 

 
A questão étnico-racial é umas das temáticas que permeiam o cotidiano escolar e o 

foco do trabalho aqui apresentado. A escola como espaço de diversidade tem um 

papel preponderante no propósito de combate às discriminações de raça, cor, 

religião, aparência, opção sexual, entre tantas outras, que surgem a cada dia. 

Desnaturalizar uma cultura de práticas racistas e discriminatórias existente dentro 

e fora da escola é um desafio cada vez mais urgente nos tempos atuais. Trago no 

presente trabalho uma experiência vivida na E M Dr Armando Leão Ferreira, escola 

parceira da pesquisa Alfabetização, Memória e Formação de Professores/as 

(ALMEF), lócus do desenvolvimento do projeto de iniciação à docência, na qual 

objetivava, junto com o grupo da pesquisa, criar possibilidades de (re)construção 

de uma cultura escolar excludente e discriminatória através de oficinas 

pedagógicas. A pesquisa de caráter investigativo-formativo, busca no diálogo 

escola-universidade, contribuir para criticidade de educandos/as, no processo de 

aprender a ler e a escrever. Através das oficinas pedagógicas novos conhecimentos 

sobre a cultura afro-brasileira e africana encontraram espaço na escola contribuindo 

para a produção de uma educação anti-racista e comprometida com uma sociedade 

democrática. Visibilizando no cotidiano escolar outras estéticas, lógicas, saberes, 

conhecimentos, acreditamos contribuir para trazer novos rumos para a prática 

alfabetizadora em sala de aula e, juntos com crianças e professores/as, nos 

reeducar coletivamente, a partir de estudos sobre a cultura afro-brasileira, para 

construção de uma educação democrática dentro de uma sociedade intercultural. A 

prática da leitura e da escrita com as crianças promoveu importante ações e foi 

uma prova de como universidade e escola em parceria podem promover trabalhos 

significativos. O projeto permitiu-me ter consciência do papel e da responsabilidade 

enquanto professora alfabetizadora e de Língua Portuguesa e nos desafios que 

atravessam o ato de ensinar a ler e escrever comprometido com formação de um 

sujeito crítico e atuante em seu meio social. 

 
E-mail: mairce@hotmail.com 
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CONTANDO HISTÓRIAS OUVINDO PAPOS DE PROFESSORES 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
INES BARBOSA DE OLIVEIRA 

Estagiário 
Thayanne Pires Gonçalves Ferreira 

 
O Grupo de Pesquisa conta com o apoio de um projeto de extensão que chamamos 

de C.H.O.P.P. (Contando Histórias Ouvindo Papos de Professores). Tem como 

principal objetivo captar práticas emancipatórias desses educadores relacionando as 

narrativas e discussões com o contexto teórico dos nossos estudos do cotidiano 

escolar e as relações das professoras com planos curriculares propostos pelas redes 

de ensino em que atuam. Os encontros são realizados mensalmente, reunindo um 

grupo de professoras do município de Itaboraí - RJ para debater um tema que é 

proposto por um membro do Grupo de Pesquisa. Na atividade surgem ideias e 

discussões múltiplas, em que as professoras narram situações de sala de aula, 

trazendo uma relação de suas práticas com o tema em pauta. No estudo das 

narrativas, cada palavra é vista como uma verdadeira possibilidade de troca de 

saberes, um verdadeiro aprendizado. Visualizar essas redes de conhecimento e 

aprender através das narrativas vindas dessas professoras reafirma a ideia de que 

os currículos podem ser percebidos como criação cotidiana dos praticantes 

escolares. A interação que surge marca os elementos e fatores fundamentais para a 

pesquisa , presentes nas experiências compartilhadas: a justiça cognitiva e a 

cidadania horizontal. Por fim o intuito dessa pesquisa é potencializar as práticas 

emancipatórias dos docentes que participam, assim como entender o que as 

professoras da Educação Básica expressam e acreditam, quando se trata de prática 

e cotidiano. 

 
E-mail: inesbo2108@gmail.com 
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CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS DO GEOPROCESSAMENTO PARA A 

FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

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 
MARCIA SOARES DE ALVARENGA 

Estagiário 
Gizelle Cristian da Silva Nicolau de Paula 

 
O alargamento de horizontes da produção do conhecimento nas ciências sociais e 

humanas tem possibilitado o diálogo entre áreas de conhecimento para a produção 

de sentidos nos processos formativos de professores, em especial, para a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA).Pesquisas dedicadas ao tema da Educação de Jovens e 

Adultos têm explicitado a problemática sobre a formação inicial de professores para 

atuarem na EJA ao repercutirem que a questão que envolve a formação de 

professores de jovens e adultos se manteve e se mantém como um dos focos de 

interesse por sua relação com os possíveis impactos produzidos nos indicadores de 

escolarização de jovens e adultos quer sejam nos programas de alfabetização e/ou 

nos sistemas escolares. Nesta perspectiva, é objetivo da pesquisa analisar 

possibilidades recíprocas entre as áreas de Educação e Geografia, mobilizadas pela 

centralidade do direito à educação. Para tanto, recorremos às contribuições teórico-

metodológicas de Ribeiro (2009) e Lefebvre (1994) que propõe leituras do 

contexto, no nosso caso, o contexto gonçalense, em que as políticas de educação e, 

em especial, a de formação inicial e continuada de professores da EJA são 

demandas expandidas e/ou constrangidas a partir da sua oferta no território. Para 

esta edição da UERJ sem Muros, trazemos as contribuições do geoprocessamento 

na cartografia do direito à educação de jovens e adultos trabalhadores.Direito este 

tensionado pelas relações sociais produzidas no espaço histórico, político e social. 

As leituras do contexto, conforme os referencias teóricos-epistêmicos que ancoram 

o projeto nos convocam à realização de esforços para “um investimento rigoroso no 

registro e, também, na decodificação ágil dos seus possíveis significados” que 

podem ressonar na relação produzida entre professores, futuros professores e 

estudantes da EJA em escolas de periferias urbanas. 

 
E-mail: msalvarenga@uol.com.br 
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DIDÁTICA E MEDIAÇÃO DAS AULAS DE GEOGRAFIA: ANÁLISE DE DOIS 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM SÃO GONÇALO-RJ 

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 
ANA CLAUDIA RAMOS SACRAMENTO 

Estagiário 
Rafaella Cesar dos Santos Sousa 

 
O presente trabalho objetiva analisar os docentes em seus processos de trabalho e 

verificar se os mesmos têm consciência do seu papel de mediador no ensino de 

Geografia. A mediação seria o processo de conhecimento significativo que se 

caracteriza em transmitir para o outro, o próprio conhecimento e as experiências 

para uma aprendizagem significativa. Observar e analisar que as aulas são 

importantes para perceber como o professor organiza e desenvolve suas ações e 

concepções didático-pedagógicas e geográficas contemporâneas. Dessa maneira, 

optou-se pela etnografia escolar como metodologia de pesquisa, para analisar a 

escola como um todo, mostrando a influência da realidade social da mesma e a 

dialética do trabalho docente e a aprendizagem do discente é um método de 

pesquisa qualitativa, que permite a compreensão do cotidiano como possibilidade 

de vivências únicas. Os instrumentos de pesquisa foram: levantamento 

bibliográfico, trabalho de campo na escola e observação e análise das aulas. Assim, 

as aulas assistidas foram de dois professores do CIEP 238 Dr. Ilton Faria da Costa, 

situado no bairro de Santa Luzia- São Gonçalo-RJ. Nesse sentido, a observação de 

campo permitiu focar em vários aspectos da aula, como envolvimento do professor 

com os alunos, a maneira como ele conduz a aula, os meios avaliativos, a didática 

e etc. e por conseguinte, conseguiu-se analisar a forma como esse conhecimento 

foi transmitido, e principalmente, se foi colocado a realidade social, politica, 

econômica e cultural que os discentes vivem. Deste modo, foram observadas três 

turmas de ensino fundamental, duas sendo do professor 1 (9º ano), e uma da 

professora 2 (8º ano), no qual analisou-se que a condução das aulas (de ambos os 

professores) os quais tiveram um caráter extremamente descritivo, pois os 

conteúdos do livro eram de concepção tradicional, assim como a didática dos 

professores. Assim, de acordo com o que foi observado ao longo do bimestre, 

ambos os professores são tradicionais e não buscam metodologias distintas da 

exposição. Pois, essas metodologias claramente não atenderam a aprendizagem 

dos alunos, pelo contrário, apenas reforçou a antiga dicotomia existente na 

Geografia: a reprodução do conhecimento, ao invés da construção. Portanto, por 

possuírem práticas educacionais tradicionais, os docentes não realizam mediação 

do conhecimento, visto que não buscam outros elementos que contemplem a 

aprendizagem dos alunos, gerando assim um ensino geográfico maçante e 

enfadonho. 

 
E-mail: anaclaudia.sacramento@hotmail.com 
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DISCUTINDO HOMOFOBIA NAS ESCOLAS E NAS TELAS: UM ESTUDO COM 

VÍDEOS ESCOLARES COMPARTILHADOS NO YOUTUBE 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARIA DA CONCEICAO SILVA SOARES 

Estagiário 
Gabrielle Clara de Andrade Freitas 

 
Este trabalho remete à pesquisa Audiovisualidades e redes de significações sobre 

gênero e sexualidade tecidas na formação de professoras/es: um estudo com 

vídeos escolares contra homofobia compartilhados no YouTube. Desenvolvida por 

pesquisadores do GRPESQ CNPq Currículos, Narrativas Audiovisuais e Diferença. 

Esta investigação busca problematizar, por meio dos vídeos, as redes de 

conhecimentos e subjetividades tecidas nas escolas e nos diferentes contextos da 

formação, com o propósito de desnaturalizar e combater a discriminação e a 

violência contra mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Até o 

momento, encontramos mais de 160 vídeos, produzidos por estudantes de diversas 

regiões do país e níveis de ensino, de escolas públicas e particulares, hibridizando 

formatos e articulando diferentes conceitos. Até o momento, cerca de 20 vídeos 

foram assistidos mais atentamente. Na maior parte dos vídeos compartilhados já 

visualizados não há indicação da escola, da disciplina para qual o trabalho foi 

produzido e muito menos a referência dos textos e das imagens (não autorais) 

utilizados na composição das narrativas, com exceção, quase sempre, da música 

que funciona como trilha sonora. Grande parte dos vídeos visualizados foi produzida 

a partir de uma composição entre textos, fotografias disponíveis na internet e uma 

música de fundo. Muitas frases clichês se repetem em diferentes trabalhos: 

“Homofobia mata!”, “Homofobia é crime!” e “Homossexualismo (Homossexualidade 

nos vídeos mais recentes) não é doença”. Muitas imagens e textos são usados em 

diferentes vídeos para produzir novas composições. As fotografias de arquivos da 

internet mais usadas nesses vídeos remetem às paradas gays, bandeiras do arco-

íris em diferentes formatos, imagens de vítimas de violência homofóbica e imagens 

de casais homossexuais em cenas de afeto. Neste momento, nos ocuparemos da 

análise sobre essa produção, mapeando-a e apontando que as questões sobre 

gênero e sexualidade já estão presentes nos cotidianos nas escolas, apesar do 

conservadorismo que assola o país e pretende impedir essa discussão. 

 
E-mail: ceicavix@gmail.com 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DISCIPLINA ESCOLAR CIÊNCIAS: UMA 

APROXIMAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ. 

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 
CECÍLIA SANTOS DE OLIVEIRA 

Estagiário 
Lucas Roque Mendes Gomes 

 
Este trabalho está inserido no âmbito projeto de iniciação à docência: Produzindo 

sentidos de Educação Ambiental na escola: diálogos com as disciplinas escolares 

Ciências e Biologia, desenvolvido na Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ. Objetiva-se, tanto favorecer o desenvolvimento da Educação Ambiental 

Escolar, a partir de ações realizadas nas disciplinas escolares Ciências e Biologia, 

quanto ampliar a formação inicial docente. Assim, no ano de 2016, foi realizada 

uma parceria com o CIEP 052 Professora Romanda Gouveia Gonçalves, localizado 

no município de São Gonçalo/RJ. Levando em consideração a dinâmica escolar e a 

emergência de temas relevantes à realidade da escola, foram desenvolvidas 

algumas atividades, no interior da disciplina Ciências, com as turmas de 6º ano do 

Ensino Fundamental. Neste processo, pode-se elencar as seguintes atividades: (1º) 

realização de aulas-debates acerca de diferentes visões de Educação 

Ambiental(EA); (2º) produção de um conceito de EA em cada turma; (3º) 

realização de palestra relativa à um resgate histórico dos espaços socioculturais 

presentes na cidade de São Gonçalo e suas transformações; (4º) focalização da 

Praia das Pedrinhas, ambiente próximo à escola e sua comunidade. A temática da 

Praia das Pedrinhas, visivelmente degradada, emergiu do projeto pedagógico anual 

da escola, que visava uma aproximação da comunidade escolar com este ambiente; 

(5º) construção coletiva de um mural de exposição na escola, com as questões 

levantadas até o momento; (6º) visita à Praia das Pedrinhas, onde foram 

explicitados aspectos relativos ao próprio ambiente e à relação do homem com o 

mesmo. Ao final da visita, os alunos responderam um questionário acerca de 

aspectos observados, focalizando, especialmente, a importância desse local para os 

moradores da cidade de São Gonçalo; (7º) estudo de alguns organismos coletados 

na praia; (8º) como atividades finais houve a produção e análise de terrários, 

elaborados com os alunos no laboratório da escola. Ressalta-se que as atividades 

aqui descritas, constituíram uma importante aproximação com a disciplina escolar 

Ciências, dinamizando-a, e possibilitando debates acerca da temática ambiental, 

especialmente ao ambiente próximo à escola-parceira, possibilitaram também, 

durante a iniciação à docência, um aprofundamento teórico em relação à Educação 

Ambiental desenvolvida nos espaços escolares, bem como uma maior vivência na 

escola, refletindo sobre suas dificuldades e desafios. 

 
E-mail: cecideoliveira@yahoo.com.br 
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ESPAÇO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

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 
GLORIA MARIA ALVES RAMOS 

Estagiário 
Leilaine Araujo dos Santos 

 
O projeto que ora se desenha surge a partir das inquietações provocadas pela 

relação problemática que a professora, que leciona matemática nos anos iniciais, 

tem com a disciplina em tela. Esta relação conflituosa tem como consequência o 

insucesso escolar, em escala significativa, o que tem demandado ações 

institucionais, operacionalizadas em políticas públicas afim de resolver este conflito 

que, por fim, se traduz no baixo desempenho de aluno/as, o que tem acarretado 

em histórias de longa retenção nos ciclos de aprendizagem. Em termos teóricos 

neste projeto podemos vislumbrar através de um diálogo com Certeau (1994) o 

desvelar as estratégias, enquanto manobras do poder – que caricaturam a 

matemática como o “feitor da exclusão e do fracasso” e construir táticas – 

instrumental dos “fracos” para apresentar o poder libertário que a Matemática tem, 

no seu sentido mais amplo para além da matemática escolar, carregada de contas, 

algebrismos e aritmética, desapropriados de significado em grande parte dos 

discursos que atravessam os espaços escolares. Tem como objetivos gerais: 

Incentivar a construção de Laboratórios de Educação Matemática como espaço 

preferencial para o desenvolvimento de atividades de Matemática em espaços 

formais (escolas) e espaços não formais de educação (salas de leitura, bibliotecas, 

museus); qualificar profissionais em educação para o desenvolvimento de 

atividades de “matemática em toda a parte” e articular atividades didático 

pedagógicas para o ensino de matemática às tendências atuais integradas às 

práticas de ensino. Destina-se a alunos e alunas dos cursos de Licenciatura em 

Matemática e Pedagogia. O alinhamento da teoria com os saberes e práticas 

elementares para a construção de conceitos de matemática será feito em 

ambientes específicos para este fim, como por exemplo, o LABEM_LABORATÓRIO 

DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - FEBF/UERJ e os processos de intervenção serão 

projetados a partir do GEPMASI- GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS__FEBF/UERJ. 

 
E-mail: salveglorya@gmail.com 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO COLABORATIVO PARA ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO 2º SEGMENTO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

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 
Raiza de Almeida Lopes 

 
Este projeto tem por objetivo promover mecanismos de reflexão em conformidade 

com a Legislação educacional referente aos alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEE) no 2° segmento do ensino fundamental, de forma a contribuir com 

a escolarização desses alunos mantendo o enfoque em seu processo de ensino e 

aprendizagem. A metodologia adotada neste trabalho tem como embasamento 

teórico orientações do MEC (Ministério da Educação), como o Decreto 7611/2011 

que define o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar 

à escolarização. O projeto consiste em estabelecer uma reflexão teórico-prática a 

partir do trabalho que vem sendo desenvolvido no CAp-UERJ, por meio do ensino 

colaborativo contando com a orientação de um professor especialista, além dos 

professores da sala de aula, visando respaldar a aprendizagem através de práticas 

pedagógicas direcionadas e que atendam às necessidades educacionais especiais de 

um aluno do 7o ano que possui NEE. Os professores e a aluna bolsista coparticipam 

deste processo, elaborando e desenvolvendo juntos as atividades que fomentam o 

ensino e aprendizagem do estudante. Como resultados, observa-se que a aluna 

bolsista, os professores regentes e a especialista têm realizado uma parceria com 

objetivo de apoiar o desenvolvimento do aluno, buscando atender as suas 

especificidades no ambiente escolar. Além de dialogar com o professor regente para 

melhor apoiar o aprendizado do estudante, a bolsista desempenha uma mediação 

pedagógica, observando e acompanhando ações docentes em sala de aula. Sua 

participação tem possibilitado também a organização e adequação dos recursos 

didáticos e instrumentos de avaliação. A atuação no projeto possibilita que a 

bolsista vivencie a experiência da construção conjunta de recursos e estratégias 

que favoreçam a inclusão educacional. Com a crescente demanda dos alunos com 

necessidades educacionais especiais no 2º segmento do Ensino Fundamental, é 

imprescindível realizar investimentos de reflexão, aproximação e ações mais 

consistentes e sistemáticas, onde os alunos bolsistas e os professores regentes 

realizem uma troca de experiências que visa a formação inicial de um lado e 

reavaliações de ações docentes do outro. 

 
E-mail: mluciacz@hotmail.com 
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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 
Daiane Gonçalves 

Marina Micas Macieira 

 
Inúmeros são os debates acerca dos desafios apresentados pela educação no 

Brasil, dentre tais desafios está a Educação do Campo, em especial no estado do 

Rio de Janeiro, onde em função do alto grau de urbanização, poucas são as 

iniciativas em torno da Educação do Campo, quase nada se fala e se produz sobre o 

tema. Assim, esse projeto busca trazer para o interior da Faculdade de Formação 

de Professores o debate sobre Educação do Campo, propiciando aos estudantes 

contato com a realidade da educação nas áreas rurais do estado do Rio de Janeiro e 

com os movimentos sociais que têm debatido a concepção de Educação do Campo, 

alargando assim os olhares destes para a realidade educacional e os embates que 

têm se desenvolvido em torno de concepções de educação. Propõe também 

analisar como a Geografia pode se inserir nessa discussão, contribuindo para a 

construção de uma educação diferenciada que tenha como base a valorização do 

saber e da cultura popular, dos valores humanistas, das práticas solidárias e do 

cuidado com meio ambiente. A Educação do Campo nasceu da combinação das 

lutas do MST pela implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária 

com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades camponesas 

para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, 

seu território, sua identidade. A Educação do Campo não pode ser compreendida 

apenas por teorias pedagógicas, é um movimento de combate à cruel realidade 

agrária brasileira, reflete a luta dos camponeses contra o agronegócio e o 

latifúndio. Essa concepção de educação tem como protagonistas os movimentos 

sociais do campo, e se constitui numa perspectiva de transformação da sociedade, 

de emancipação humana, de resistência e denúncia contra a discriminação dos 

sujeitos do campo, a falta de escolas e a educação restringida apenas a elas. Essa 

visão ampla de educação marca a concepção emancipatória da Educação do Campo 

que tem a práxis (articulação entre teoria e prática) como principio educativo. Ao 

longo desses anos desenvolvemos ações nos assentamentos Engenho Novo em São 

Gonçalo, Roseli Nunes em Piraí, Campo Alegre em Nova Iguaçu, no Quilombo de 

Santana em Quatis e na Escola do Campo Municipalizada Maria das Dores Antunes 

em Itaboraí. Tais ações envolveram debates com a comunidade sobre a 

problemática da Educação do Campo, visitas as escolas, onde as crianças dessas 

áreas estudam e atividades de formação continuada dos professores destas 

escolas. 

 
E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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EM CAXIAS, A FILOSOFIA EN-CAIXA?! A ESCOLA PÚBLICA APOSTA NO 

PENSAMENTO. 

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 
WALTER OMAR KOHAN 

Estagiário 
Mayara Wernek Silva 

 
Em 2007 iniciaram-se as atividades do projeto “Em Caxias a Filosofia En-Caixa?!”, 

nascendo de uma parceria entre o Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias 

(NEFI), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Escola Municipal 

Joaquim da Silva Peçanha em Duque de Caxias, RJ. A partir do ano de 2009, o 

projeto se estendeu à escola Pedro Rodrigues do Carmo, no mesmo município. O 

projeto contou (2007, 2009, 2011, 2013) com o apoio da Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Um dos objetivos do projeto é criar 

um espaço onde não se estabelece dificuldades ou pré-condições para filosofar, 

redimensionando, assim, o papel da filosofia na prática escolar, para que através da 

prática filosófica nas escolas seja possível libertar as pessoas do peso das morais e 

saberes instituídos para que possam exercer sua liberdade de pensar e agir 

(KOHAN,2000, p. 11). O projeto se dá a partir do trabalho com professoras e 

alunos desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), é um 

espaço para que todos possam aprender, estudar, discutir, debater, e pensar de 

uma forma diferente da que geralmente lhes é proposta desde as primeiras séries 

escolares, e até mesmo no dia-a-dia, fora da escola. Sendo assim, a relação entre 

professor e aluno também é posta em questão quando o professor não ocupa mais 

o lugar de transmitir um saber, pois este saber também está sendo questionado 

(desacordado) pelos alunos. A “aula de filosofia” – como é chamada pelos alunos – 

é um momento em que o importante é a liberdade do pensamento, para que possa 

fluir sempre de maneira aberta e respeitosa mesmo quando não há um consenso, 

pois, entendemos o diálogo filosófico como o espaço de explicitação e compreensão 

dos desacordos.(Kohan, 2000, p. 15). 

 
E-mail: wokohan@gmail.com 
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ENSINO DO BRAILLE NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DO ENSINO 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 
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Supervisor Participante 
Igor Máximo Viana 

Marcos Antonio Sousa Viana 

Estagiário 
ADALGISA LIMA DA COSTA BARCELLOS 

 
O Curso de Leitura e Escrita em Braille e Outros Recursos Pedagógicos para Alunos 

com Deficiência Visual Total ou Com Baixa Visão, está vinculado ao Programa 

Rompendo Barreiras: luta pela Inclusão, da Faculdade de Educação. Seu objetivo 

geral é oferecer formação inicial e continuada a estudantes da UERJ, dos cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas, e Professores de diferentes redes de ensino do Rio de 

Janeiro. Com a atuação de professores Voluntários, Igor Viana e Marcos Viana 

(ambos com cegueira), os cursistas são apresentados à dinâmica do Sistema de 

escrita Braille através do uso de recursos tradicionais que auxiliam na produção de 

materiais acessíveis à leitura Braille, como o uso de reglete e punção. O material 

destinado à leitura e transcrição, incluindo as avaliações, é disponibilizado, 

periodicamente, pelo Instituto Benjamin Constant (IBC). Todo programa do curso é 

desenvolvido través de atividades teóricas, vivências práticas, estudos individuais e 

coletivos. Nos últimos anos, introduzimos o uso de dispositivos móveis conectados 

em rede para facilitar a circulação de informações entre cursistas, professores, 

demais Voluntários e Supervisora do curso. Ao longo do curso, são realizadas 

avaliações de leitura, escrita e transcrição do Braille, dessa forma, depois de 60 

horas/aulas presenciais, o cursista, que tiver frequência de até 75% e obtiver 

média igual ou superior a 7,0, será considerado habilitado a atuar em ambiente 

escolar/acadêmico que receba estudantes com deficiência visual. 

 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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ENTRELACE DA CERÂMICA E O TURISMO REGIONAL COMO MODOS DE VIDA 

E TRABALHO FLUMINENSE.  

Área temática Ciências Humanas / Sociologia / Sociologia do Conhecimento 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
FATIMA TERESA BRAGA BRANQUINHO 

Estagiário 
Luiza de Marilac Tavares 

 
A antropologia das ciências e das técnicas considera que vivemos em sociedades 

que tem por laço social os objetos. Essa noção renova nossa visão de mundo e 

modos de agir, por defender que estes objetos são quase sujeitos e compartilham 

conosco a fabricação da nossa própria sociedade. A pesquisa seguiu a cerâmica 

pelo estado do Rio de Janeiro e permitiu perceber as relações entre suas diferentes 

regiões e tradições locais como as artes, o turismo, relação com a natureza, modos 

de vida e trabalho. Considerando que os objetos são auxiliares na organização das 

sociedades onde estão inseridos, a cerâmica fluminense serviu de inspiração para a 

principal questão do trabalho: Qual é a relação entre região geográfica, as tradições 

locais e o fazer cerâmica? O foco do trabalho é ressaltar a importância da cerâmica 

no cotidiano das famílias nas nove bacias hidrográficas fluminenses. A pesquisa tem 

três pilares: Descrever as diferentes regiões geográficas fluminenses com base nas 

nove bacias geográficas; Descrever as tradições locais de um município 

representante de cada bacia hidrográfica fluminense; Reunir, caso haja, 

informações e imagens da produção de ceramistas fluminenses e o que está 

associado a ela, como o turismo, feiras, festas. Para comprovar as afirmativas, o 

grupo de pesquisa observou práticas criativas e laborais de ceramistas fluminenses. 

Foram realizadas observações e conversas em ateliês registrados em áudio visual. 

Para os ceramistas, a cerâmica é ao mesmo tempo objeto técnico e sujeito dotado 

de um tipo de ação: híbrido de natureza e cultura que agencia e associa outros 

atores sociais. Considerando que a ciência e a técnica também produzem híbridos 

que organizam nossa sociedade, nossas relações familiares, de amizade e 

profissionais, não há justificativa para a hierarquização entre os diferentes modos 

de conhecer. A partir dos saberes e transformações que o turismo provoca, foi 

possível concluir que há indissociabilidade entre ambiente, conhecimento e arte; há 

necessidade de identificação da contribuição específica e do envolvimento dos 

atores/autores da rede sóciotécnica produzida pela cerâmica nas nove bacias 

hidrográficas, sobretudo na relação que estabelecem com o turismo regional; há 

uma possibilidade de (des)hierarquização do conhecimento e a democratização da 

sociedade. 

 
E-mail: fatima.branquinho@uol.com.br 
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EXPERIMENTAÇÕES LABORATORIAIS: CONEXÕES ARTÍSTICAS 

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 

Estagiário 
Jaqueline dos Santos Rocha 

 
Considerando os desafios colocados ao fazer educativo para formar os profissionais 

de educação que atuarão na sociedade, do hoje e do amanhã, o projeto de 

pesquisa, Experimentações e Conexões no currículo: mídia-educação, arte, e 

tecnologia como politica cultural de formação, desenvolvido junto aos futuros 

professores e atuais alunos dos cursos de Licenciaturas da FFP/UERJ, no município 

de São Gonçalo, toma por base os 4C’s (Cultura, Crítica, Criação e Cidadania) do 

trabalho mídia-educativo, para propor o mapeamento do consumo, dos usos e das 

representações dos jovens atores alvo dessa pesquisa, em suas interações nos 

espaços culturais e midiáticos. Sob essa ótica, o Laboratório Audiovisual Cinema 

Paraíso, espaço de resistência e de experimentação ao qual a pesquisa se vincula, 

se protagoniza e assume papel fundamental de objeto e campo empírico, propondo 

atividades formativas, que proporcionam e problematizam o trabalho com a cultura 

e com as mídias na Educação. Em interface com uma visão de currículo como 

política cultural em sociedade, numa perspectiva multidisciplinar inspirada nos 

Estudos Culturais e nas teorias pós-críticas do currículo, trata-se de pensar 

experimentações práticas que propiciem a introdução das várias linguagens, 

artísticas e midiáticas, no ensino, como meio de expressão e de ampliação da 

bagagem cultural dos educandos, com vistas a construção da cidadania. Um 

exemplo a ser citado foi o Cine Tamoio, Primeiro Festival de Cinema de São 

Gonçalo, pensado e organizado com a participação dos bolsistas. Também o projeto 

literário “Papo 10”, que visa articular literatura, educação e HIP HOP, e ainda o 

Educasons, mostra de Música Popular Brasileira. Essas e outras atividades apontam 

para a importância do trabalho com as mídias e as artes no âmbito da formação de 

professores, e sinalizam para a valorização da cultura como espaço de 

conhecimento e reconhecimento do sujeito. Palavras-chave: cultura; currículo; 

mídia-educação, arte 
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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ENSINAM 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

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 
Jerlan Manaia de Araujo 

 
Neste trabalho temos como objetivo 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 tanto, aplicamos um 
teste composto por cinco situac  ões problema em turmas de 3o, 4o e 5o ano de uma 

escola municipal de Duque de Caxias. As situac  ões escolhidas estão classificadas 

segundo a Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud. Segundo ela, um 

conceito não pode ser ensinado isoladamente. Ele é composto pela tríade situações, 

invariantes operatórios e representações. Esta teoria fundamentou também nossa 

análise dos dados, pois buscamos classificar as questões aplicadas e identificar o 

tipo de raciocínio utilizado pelos estudantes ao resolverem as questões. A análise 

dos dados dos testes foi realizada nos encontros do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Aprendizagem em Educac  ão Matemática (GEPAEM,)que ocorrem semanalmente na 

Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF). De acordo com os dados do 

teste, os alunos do 3o ano foram os que apresentaram maiores dificuldades, 

revelando a necessidade de se trabalhar com a crianc  a a construc  ão deste campo 

conceitual desde cedo. As questões que envolvem as situac  ões de comparac  ão 

multiplicativa e muitos para muitos foram as que tiveram maior número de erros. 

Esperamos por meio da análise destes dados contribuir para uma discussão mais 

ampla e para a produção de recursos didáticos para o ensino da multiplicação e da 

divisão nos anos iniciais. 

 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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FORMAÇÃO DE EDUCADORES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM BEBÊS DE 

ZERO A DOIS ANOS 

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 
Regina Lucia de Jesus Santos 

 
Pressupõe-se que a família é o primeiro ambiente de socialização do bebê, mas é 

sabido que, em nossa sociedade ocidental urbana, é cada vez mais precoce a 

inserção de bebês em creches. Nessa direção, é importante que o educador da 

creche tenha noções de que a criança na instituição de Educação Infantil influencia 

e é influenciada por esse ambiente físico e social. Não podemos deixar de discutir a 

influência das práticas cotidianas com o bebê provindas de seus cuidadores, 

especificamente aqui, educadores de creche. Mas, observa-se que grande parte dos 

educadores que trabalham com bebês de zero a dois anos ainda apresenta muita 

dificuldade em colocar em prática a indissociabilidade, continuando muitas vezes 

com uma proposta puramente assistencialista com os bebês. O presente trabalho 

tem como objetivo investigar o nível de conhecimento de educadores de crianças 

de 0 a 2 anos sobre o desenvolvimento infantil. Como objetivos mais específicos 

pretende-se investigar: o nível de conhecimento de educadores sobre 

desenvolvimento em seus variados aspectos e a forma como foram adquiridos; o 

nível de formação dos educadores; os teóricos e teorias de desenvolvimento dos 

quais se apropriam; a relação entre o conhecimento do desenvolvimento de bebês 

e a prática cotidiana de educadores; comparar o conhecimento de educadores da 

rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa é realizada através 

de uma entrevista semi-estruturada, composta por 18 perguntas, gravadas e 

transcritas. As entrevistas são realizadas nos locais de trabalho dos participantes 

tanto da rede pública, quanto da rede privada. Além da entrevista os participantes 

assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste trabalho 

analisaremos as entrevistas realizadas com 43 educadores de creches privadas e da 

rede pública do Estado do Rio de Janeiro. A partir dos dados coletados foi realizada 

uma análise do conteúdo das respostas. Os resultados apontam que mesmo com 

uma formação acadêmica no nível de graduação da maioria dos participantes, há 

uma defasagem no tocante ao domínio de conhecimentos precisos sobre o 

desenvolvimento global dos bebês. Espera-se a partir dos resultados desta pesquisa 

que seja viabilizado um melhor planejamento das disciplinas de desenvolvimento 

infantil nos 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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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 
CARLA SASS 

Estagiário 
Jessica Bruna Vasconcelos Vieira 

Piedro Victor Garcia da Silva 

 
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. O ensino tem como base fundamental 

as práticas de letramento que as crianças põem em jogo nas diferentes produções 

escritas na escola, e é o principal objeto de investigação das bolsistas, para que, a 

partir do fazer pedagógico, compreendam as relações entre conhecimento e 

produção de linguagem. O atendimento aos alunos indicados ao trabalho é 

realizado em dois momentos: em sala de aula, com o acompanhamento do bolsista 

de iniciação à docência e, num segundo momento, em grupo por série, sob a 

responsabilidade de um professor e do bolsista, que observa e faz intervenções sob 

a orientação dos professores de turma. Aqui, o bolsista se coloca em uma situação 

de mediação entre as experiências vividas pelos estudantes em seu grupo/turma e 

o seu desempenho em um grupo menor, em uma posição privilegiada, 

possibilitando intervenções qualitativas no desenvolvimento do educando. 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 

E.F. experimentam, em suas atividades de construção e reconstrução de textos, 

habilidades de leitoras/es e testam suas hipóteses acerca da língua escrita. Assim, 

situamos a escola como lócus de acesso às condições adequadas ao domínio dos 

modos de funcionamento da cultura letrada e de reflexão imersa na prática, indo ao 

encontro da ideia de que a atividade profissional do educador funda-se na pesquisa 

constante, em que se estabelece a relação dialética entre a prática pedagógica e a 

produção teórica. 

 
E-mail: carlinha_sass@hotmail.com 
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IDEIAS, VISÕES E CONCEITOS DE GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA 

NOS LIVROS DO ENSINO MÉDIO 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 
Cheyenne Araujo da Silva 

 
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. No ano de 

2016, com todas as dificuldades, o grupo realizou reuniões de estudo e análise de 

livros didáticos do segundo grau da educação básica. Os primeiros resultados 

obtidos são os seguintes: não há, nos livros analisados uma identificação clara dos 

conteúdos referentes a geografia política e geopolítica; os conteúdos referentes ao 

campo geralmente estão ligados as análises de conflitos e guerras entre Estados o 

que indica a permanência de concepção muito veiculada no século XX. Podemos 

dizer que estamos no século XXI, porém amparados por visões do século passado. 

 
E-mail: karol@uerj.br 
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INFÂNCIA E CULTURA DIGITAL: DE DÚVIDAS AO DEBATE NA FACULDADE 

DE EDUCAÇÃO 

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 
HELENICE MIRABELLI CASSINO FERREIRA 

Estagiário 
Carla Eduarda de Oliveira Coutinho 

 
O trabalho apresenta uma atividade feita no âmbito de um Projeto de Iniciação à 

Docência, que tem como objetivo proporcionar um espaço de diálogo e reflexão 

sobre a relação infância/cibercultura/educação a partir dos saberes e das práticas 

dos alunos de pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ, em suas atuações 

como Estagiários e professores. A partir dos Estudos da Sociologia da Infância e 

dos Estudos da Cibercultura, entende-se que crianças são sujeitos históricos e que 

conhecer a relação entre crianças e tecnologias contribui para aprofundar o 

conhecimento sobre a infância e, consequentemente, para construir práticas 

educacionais mais condizentes com o seu tempo histórico. Tendo ainda Bakhtin 

como referencial teórico-metodológico, os diálogos estabelecidos com colegas da 

graduação, a partir de suas práticas e relatos, nos permitem identificar as dúvidas e 

os receios e promover situações de reflexão de onde todos os debatedores saiam 

modificados e fortalecidos para enfrentar os novos desafios que a 

contemporaneidade nos coloca. Como encaminhamento da atividade, foi 

apresentado um vídeo, produzido no âmbito do grupo de estudos, que traz a 

perspectiva e a voz da criança, para iniciar o debate, além do estímulo aos 

participantes para buscar nas suas experiências como educadores o material para 

reflexão. A partir desse primeiro debate foi possível reconhecer que há novas 

subjetividades em desenvolvimento, que crianças e jovens estão cada vez mais 

conectados e que precisamos também de formação para lidar com esse novo 

cenário no ambiente escolar. 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: 

PROJETO DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 

Área temática Ciências Humanas / Geografia / 
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Unidade FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ANICE ESTEVES AFONSO 

Estagiário 
Andrezza Moreira Felizardo 

Karine Goulart de Almeida 

 
A ciência Geográfica estuda o espaço e as relações que são estabelecidas nele, 

incluindo-se aí a relação homem e meio visto que o homem ao se relacionar com o 

espaço onde vive se apropria dele para constituir o seu modo de vida. Essa relação 

pode gerar ações que podem potencializar os efeitos dos eventos naturais 

extremos. Compreendendo que os fatores físico-ambientais contribuem para o 

entendimento da dinâmica da natureza, como também as situações de riscos 

naturais, sendo assim, evidenciar o conhecimento cotidiano dos alunos pode ser 

uma estratégia eficiente para estimular a aprendizagem significativa desses 

conteúdos, de forma que ele possa correlacionar estas temáticas segundo a sua 

realidade, considerando a lei 12.608/2012 juntamente com a lei 9.394 Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, irá facilitar o processo de inclusão da temática de 

riscos naturais no ensino básico. A pesquisa “Ensino de Geografia Física e Formação 

de Professores” do DEGEO/FFP/UERJ realizada atividades em escolas públicas dos 

municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói, a partir da metodologia da 

Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro (Programa Defesa Civil nas Escolas PDCE), 

os próprios alunos criam o mapa de risco, na área de entorno da escola. Ao longo 

do ano de 2016 foram feitas palestras em escolas da Rede Pública de São Gonçalo, 

com objetivo tornar os alunos em disseminadores de informações a respeito dos 

Riscos Naturais principalmente dos que moram em áreas de risco além de 

transmitir informações sobre a Defesa Civil de sua cidade. 

 
E-mail: aniceafonso@gmail.com 
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INVESTINDO NO SUCESSO ESCOLAR EM AMBIENTES DE EDUCAÇÃO NÃO 

FORMAL 

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 

Estagiário 
Ana Claudia Moreira Pacheco 

Sabrina da Silva Pazzini 

 
Esse Projeto de Iniciação à Docência tem como objetivo o exercício da prática 

docente no âmbito da educação comunitária e não formal, atuando no 

planejamento, na elaboração e na execução de atividades de reforço escolar com 

estudantes do ensino fundamental que apresentam baixo desempenho escolar. As 

atividades acontecem no modelo de oficinas de estudo, em espaço não escolar, 

voltadas para a leitura, a escrita, a matemática, experimentos científicos, educação 

ambiental e noções de cidadania para um grupo de oitenta crianças e adolescentes 

de escolas públicas, moradores da favela Morro do Estado, localizada no Centro da 

cidade de Niterói. As ações educativas acontecem em parceria com a organização 

comunitária Casa Reviver (com sede no Morro do Estado) e contribui para a 

formação de profissionais de educação e de cidadãos Voluntários interessados na 

educação das classes populares e seus processos de inclusão social. O projeto 

compreende o conjunto das atividades da Universidade junto à sociedade, 

proporcionando o acesso à comunidade às atividades e aos serviços que atendam 

às exigências da realidade social. A concepção pedagógica se fundamenta no 

conceito de educação não formal, de Maria da Glória Gohn (2010), que configura 

um campo de práticas educativas específicas, articuladas ao campo da educação 

cidadã e, portanto, tem como objetivo específico formar para a cidadania. 

Entendendo que ler, escrever e contar se aprende na escola, mas também, e, 

sobretudo, fora dela, em ambientes e situações diferentes e diversificadas da 

experiência social dos sujeitos. Neste sentido, o exercício da prática educativa tem 

como objetivo promover situações de leitura e escrita e do uso do raciocínio lógico-

matemático fora do ambiente escolar, no contraturno da escola, em que as 

atividades de leitura e escrita possam respeitar suas funções sociais de produção e 

circulação e o exercício do raciocínio lógico-matemático voltado para a resolução de 

situações-problema do cotidiano, articulados com temáticas que envolvam 

conhecimentos históricos, geográficos, sociais e das ciências naturais. 
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JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS 
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Supervisor 
GLORIA MARIA PAES BRITO MIRANDA 

Estagiário 
Marcelle da Silva Oliveira Bulhoes 

 
O Projeto faz parte do conjunto de ações iniciadas no “Projeto Ações Docentes de 

Inclusão” 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), que apresentam diferenças na aprendizagem dos conceitos matemáticos, 

através da vinculação entre os saberes produzidos nos cursos de licenciatura e o 

fazer pedagógico com esse nível de ensino. Tem como objetivos: estreitar os 

vínculos entre os saberes acadêmicos e os oriundos do cotidiano pedagógico, atuar 

na formação docente, através da elaboração e execução de estratégias didáticas 

que contribuam para que os estudantes atendidos pelo projeto desenvolvam o 

conhecimento lógico-matemático.Procuramos caminhar na contramão do fracasso 

escolar, através do atendimento aos alunos dos 4º e 5º anos de escolaridade. 

Visamos a inclusão efetiva desses estudantes no processo de aprendizagem, 

construindo estratégias mais eficazes para o desenvolvimento de conceitos 

matemáticos, em um movimento contínuo de ação e reflexão. Para isso, realizamos 

dois movimentos básicos: os grupos de estudos e o acompanhamento do 

desempenho discente junto ao grupo/turma. São realizadas ações de 

planejamento, pesquisa, acompanhamento e execução de estratégias didáticas a 

serem utilizadas no grupo de estudo. O desenvolvimento de atividades envolvendo 

jogos e desafios matemáticos é o foco do trabalho, como forma de fazer avançar 

estratégias cognitivas dentro de um ambiente ao mesmo tempo desafiador e 

envolvente. Investimos, portanto, na ação efetiva dos sujeitos sobre o objeto de 

conhecimento, em uma perspectiva que não esquece o lúdico como elemento 

detonador da atividade mental, capaz de envolver significativamente as crianças. O 

Projeto vem apresentando uma solidificação das atividades desenvolvidas, trazendo 

dados mais concretos para sua avaliação. Temos realizado as atividades propostas, 

mesmo num período tão conturbado em 2016. Passamos por perdas de bolsistas, 

por conta da precariedade das bolsas, mas conseguimos fechar o ano de 2016 com 

duas bolsistas engajadas no projeto. As atividades envolvendo pesquisas tiveram 

continuidade representando avanços nas possibilidades de construção de novas 

estratégias didáticas, permitindo maior compreensão dos processos cognitivos 

envolvidos no desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos. 
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METODOLOGIA DE ENSINO DO JUDÔ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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Supervisor 
IEDDA DE ALMEIDA BRASIL 

Estagiário 
Carlos Diego Camacho da Silva Mattos 

Higor Rodrigues de Souza 

 
O judô é uma arte marcial cujo ensino traz concepções baseadas nos princípios 

filosóficos teóricos de lealdade, disciplina, humildade e justiça, todos difundidos e 

defendidos pelo seu idealizador Jigoro Kano. O judô também pode ser caracterizado 

como um esporte no qual o praticante exerce uma diversidade de movimentações e 

engloba uma série de elementos motores. É através da prática esportiva e dos 

educativos que nele são propostos que as crianças podem desenvolver os 

progressivos sistemas da motricidade, que vão sendo adquiridos e aperfeiçoados 

durante seu crescimento. O projeto INICIAÇÃO AO JUDÔ DA UERJ oferece a prática 

gratuita do judô, promovendo seu aprendizado e os benefícios decorrentes da 

atividade física, sendo estes educacionais e de promoção da saúde. As aulas são 

ministradas por acadêmicos do curso de Educação Física da UERJ, três vezes por 

semana com duração de 50 minutos, sob a supervisão da coordenadora do projeto 

e docente da disciplina Judô do IEFD-UERJ. As turmas são mistas, divididas por 

faixa etária da seguinte forma: Grupo 1: crianças de 8 à 12 anos; Grupo 2: 

adolescentes de 13 à 17 anos. O projeto propicia a integração dos alunos da 

educação básica, pertencentes as escolas localizadas no entorno da UERJ, com 

propostas desenvolvidas dentro da universidade. Ao acadêmico da Licenciatura em 

Educação Física é oportunizado o aprimoramento no conhecimento teórico-prático e 

o desenvolvimento de pesquisas. Através de grupos de estudos são discutidas 

peculiaridades de uma metodologia inovadora, capaz de adequar aspectos culturais 

tradicionais do judô às expectativas e necessidades da população atendida, 

considerando sua realidade sócio cultural. Desta forma, o aluno mestre que estagia 

no projeto aprende a planejar aulas, vivencia situações ímpares do cotidiano do 

ensino de forma supervisionada, sendo assim capaz de realimentar esse processo. 

As crianças e adolescentes do projeto são acompanhados através de instrumentos 

próprios e promovidos de faixa mediante a aprovação no programa técnico 

correspondente. Se desejarem, podem participar de torneios internos e externos, o 

que aumenta sua interação com alunos de outras escolinhas de esportes. Os 

acadêmicos bolsistas apresentam relatórios trimestrais incluindo auto avaliação. O 

impacto do projeto é avaliado pela coordenadora através da análise dos relatórios e 

observação direta das ações e resultados. 
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NECESSIDADES ESPECIAIS EM PROCESSOS DE INCLUSÃO: 10 ANOS EM 

PROL DA FORMAÇÃO DE AÇÕES DOCENTES 

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 
Renata Ruth Bastos Oliveira 

 
O projeto criado em 2006, tem como objetivos promover o acompanhamento, em 

sala de aula, de estudantes com necessidades educacionais especiais, para efetiva 

inserção do aluno nos processos de ensino e aprendizagem; e proporcionar 

experiência docente aos bolsistas de ID diante da inclusão escolar. Os bolsistas de 

ID têm como função promover um apoio aos professores e alunos das turmas onde 

há demandas de participação e aprendizagem. O acesso de alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular uma realidade que ganhou 

força a partir das políticas de acesso à escola, como a Lei de Cotas do CAp-UERJ e a 

Lei Brasileira de Inclusão. Deste modo, são relevantes e necessários projetos que 

invistam no aprimoramento das ações pedagógicas para todos os envolvidos no 

processo, e favoreçam reflexões sobre as dinâmicas do fazer pedagógico. É 

relevante considerar que sendo a formação do professor um dos principais quesitos 

pronunciados pelas políticas públicas como uma estratégia necessária para a 

efetivação de possibilidades e sucesso da proposta de inclusão escolar, viabilizar 

espaços para a capacitação docente se torna extremamente pertinente, como 

asseguram Pletsch (2010), Braun (2012), Vianna (2015). Criar condições para um 

trabalho sistemático com esses alunos não significa apenas atendê-los nas classes 

regulares, mas, também, respeitar esses indivíduos e suas necessidades 

específicas. A participação e o acompanhamento de um bolsista, junto ao aluno e 

ao professor em sala de aula, possibilitam melhor desempenho de ambos. Nos 10 

anos de projeto, as ações desenvolvidas têm proporcionado um olhar que facilita a 

troca entre docente e bolsista, o que favorece o processo de formação de ambos, 

diante das provocações da própria prática pedagógica. Estas ações têm sido uma 

das bases, na Unidade Escolar, para a organização da cultura acerca do ambiente 

inclusivo, ao ponto de favorecer a composição do que hoje o CAp-UERJ tem como 

equipe de Atendimento Educacional Especializado - AEE. O percurso até aqui revela 

que quando as ações favorecem reflexão sobre o fazer pedagógico, estas lançam 

um prisma de possibilidades para ser professor e ser aluno, ambos com 

protagonismo no processo de escolarização. Atualmente, os bolsistas de ID e 

professores do CAp-UERJ dialogam sobre o AEE a partir da ideia do Ensino 

Colaborativo (MENDES et al., 2014), no qual práticas e saberes são compartilhados 

em prol da escolarização de todos. 
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NOVAS METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA AGRÁRIA 

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 
Daniel Recalde de Souza Pereira 

Tiago Crespo Paula 

 
Na prática cotidiana do fazer geografia nas escolas uma questão que se apresenta 

como ponto nodal é a tensão entre teorias, metodologias e práticas. O saber que é 

produzido nas universidades, de forma naturalizada, é reproduzido como saber 

universal, portanto não passível de questionamento. Como consequência disso: i) 

um abismo é construído entre Universidade e Escola; ii) a prática docente tende a 

cristalizar-se com o cotidiano escolar - ritmo de trabalho desgastante, diálogo 

deficiente com a coordenação/diretoria, quase ausência de estímulos para a 

realização de atividades alternativas aos livros didáticos que, geralmente, 

representam a única fonte de estudos desses professores. As universidades 

representam centros de produção e reprodução de conhecimentos e de ideologias 

que visam manter o status quo da sociedade. Ainda que nos debrucemos em 

reflexões sobre a prática docente, encontramos muitas vezes verdadeiros muros 

que não nos permitem enxergar essa prática com clareza, ficando, portanto, presos 

em reflexões teóricas. Assim, sentimos a necessidade de construir uma ponte de 

troca entre Universidade e Escola Pública a fim de, através do diálogo e reflexões 

sobre as diferentes visões de mundo possíveis, discutirmos o currículo de 

Geografia, os conteúdos presentes nos livros didáticos e assim, nos aprofundarmos 

nas questões relativas às práticas e metodologias possíveis, repensando, portanto, 

tanto a escola quanto a universidade. Com este intuito de fortalecer o diálogo entre 

universidade/escola, através de trocas, diálogo e discussões pertinentes ao ensino 

de Geografia Agrária e às metodologias utilizadas para o mesmo em sala, 

discutindo novas alternativas que auxiliem alunos e professores numa construção 

coletiva, buscamos também considerar o contexto em que cada escola se insere, 

respeitando as particularidades que cada recorte espacial apresenta, as realidades 

locais e o lugar de fala dos alunos. Tentamos compreender como os professores 

abordam os temas relacionados à geografia agrária, considerando seus recursos 

materiais e metodológicos, assim como construir juntos novas possibilidades de se 

trabalhar tais questões em sala de aula. Desde 2011 o grupo vem realizando 

oficinas sobre as possibilidades de se pensar e praticar novas metodologias para o 

ensino de Geografia Agrária. Uma visão que abarca outras formas de representação 

do campo, outras histórias existentes através de músicas, poesias, filmes, etc. 

 
E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
  



 

 
 237 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

O CEPEMHED E ADUCAÇÃO PATRIMONIAL: PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO 

INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES 

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 
AMALIA CRISTINA DIAS DA ROCHA BEZERRA 

Estagiário 
Ana Paula da Silva Esteves 

 
O projeto é realizado em parceria com o Centro de Pesquisa, Memória e História da 

Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd) e tem 

como objetivo promover a iniciação a docência a partir da colaboração entre 

formação inicial e continuada do magistério, por meio de práticas de educação 

patrimonial e tratamento técnico de acervos escolares. Destina-se a oferecer aos 

graduandos de pedagogia a formação em educação patrimonial, por meio da 

participação no planejamento e execução de curso de Educação Patrimonial 

oferecido pelo Centro.O acompanhamento do planejamento e da realização do 

curso oportunizou ao discente o contato com uma temática que ainda é ausente 

como disciplina no currículo de formação – a educação patrimonial – mas é uma 

demanda crescente dos projetos educacionais sobre identidade, memória, gênero, 

raça, história e literatura.O curso oportunizou também o contato com os 

professores da rede, o que abriu um horizonte de trocas de experiências de 

formação inicial e continuada. Busca-se também a formação em técnicas de 

preservação e digitalização de acervos escolares, por meio do tratamento do acervo 

da antiga Escola Regional de Meriti, que está sob guarda do CEPEMHED, sendo o 

acervo mais importante para os estudos de história da educação local do município. 

A metodologia de trabalho consistiu na treinamento dado pelos profissionais do 

Centro de Memória em técnicas de higienização,acondicionamento e preservação do 

acervo. Após formação inicial a bolsista iniciou o trabalho, sempre com a supervisão 

dos profissionais do Centro de Memória. A bolsista também teve aproveitamento na 

participação do curso de educação patrimonial como aluna e assistente e participou, 

com apresentação e publicação de trabalhos, de eventos acadêmicos sobre história 

da educação. A pesquisa e o ensino da história local, aliado aos processos de 

educação patrimonial, são recursos de construção de novas práticas, via 

escolarização, que fomentem novas identidades e o enfrentamento de questões 

importantes para o docente e discente da Baixada Fluminense. Em função desta 

problemática, nota-se que acolaboração com as instituições ali existentes 

destinadas ao desenvolvimento educativo, cultural e patrimonial da cidade, com 

ênfase na formação inicial e continuada, é parte da função educativa e social da 

Universidade, destinada à formação de professores e pesquisadores na região. 

 
E-mail: amaliadias@gmail.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 
Polyana de Araujo Silva 

 
Alfabetizar a todos continuada a ser um desafio da escola, apesar de toda a 

produção teórica a respeito. De tradição secular, a cartilha continua sendo o objeto 

hegemonicamente utilizado em sala de aula. Variadas pesquisas têm demonstrado 

que, desde muito cedo, alunos e alunas levantam variadas hipóteses, muitas delas 

não convencionais, sobre os diferentes portadores de textos que se encontram em 

circulação, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. E mais: que não o fazem 

apenas em relação àqueles materiais oferecidos (ou impostos) na sala de aula, em 

geral apenas cartilhas e exercícios mimeografados, exemplos pobres de língua 

escrita. Tanto os que se utilizam de métodos sintéticos na alfabetização quanto os 

que usam métodos analíticos, partem do pressuposto de que inicialmente a 

aprendizagem da lecto-escritura é uma atividade mecânica, pois trata-se apenas da 

aquisição de uma técnica. Ler e escrever são vistos como ensináveis porque 

passíveis de treino. Nosso trabalho centra-se nas questões que envolvem os 

processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Nosso projeto de Iniciação 

a Docência busca contribuir para a formação de futuros docentes que ponha em 

questão a hegemonia das práticas alfabetizadoras acartilhadas, ao mesmo tempo 

que possa aprender na prática a ensinar a ler e escrever sob novos princípios. 

Desta forma, nossa apresentação pretende discutir o acompanhamento de 

experiências docentes em turmas de alfabetização de colégios em São Gonçalo, 

com práticas pautadas na `palavra mundo` de que nos fala Paulo Freire, onde não 

há uso de cartilhas nem métodos tradicionais. Para tanto, tomamos como locus de 

ação e investigação o Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita de São Gonçalo 

(FALE/SG). Este Forum é vinculado à Faculdade de Formação de Professores da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ) e acontece desde 2009. Nele, 

professoras narram suas práticas alfabetizadoras nos ajudando a pensar a respeito 

do ensino e aprendizagem da leitura e escrita. 

 
E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
  



 

 
 239 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

O MEIO AMBIENTE COMO ELEMENTO INTEGRADOR PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Área temática Ciências Humanas / Educação / 

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 
Bruno Matassoli Braga 

 
O projeto tem como objetivo integrar conhecimentos relativos à disciplina química 

do ensino básico com o meio ambiente. Usaremos temas integradores para motivar 

os alunos do CAp UERJ , principalmente na 3ª série do ensino médio. Todas 

eventos ocorrerão no laboratório, com aulas práticas em que o estudante é 

estimulado a ter espírito crítico em relação às atividades que estão executando. O 

fio condutor de todo o trabalho é baseado na construção de conhecimento, em que 

a interação de professor e aluno é estimulada a todo momento. o aluno aprende 

com o professor e vice-versa. A cada atividade haverá uma avaliação em que o 

aluno é obrigado a montar uma cartilha e responder textos e perguntas abertas. As 

atividades ocorrerão primeiramente na terceira série do ensino médio, sendo 

posteriormente passada para a 2ª série e em seguida para a primeira série. Foram 

usados temas importantes tais como tratamento de água, acidez e alcalinidade dos 

solos, poluentes ambientais, política de resíduos sólidos dentre outros. A cada 

etapa do projeto será feita uma avaliação com alunos, estudantes Estagiários e 

professores. O projeto serve também como campo de atuação dos alunos-mestres 

do curso de licenciatura em química da UERJ, pois estes criam os textos 

motivadores,elaboram os roteiros das práticas, elaboram os relatórios e também os 

textos avaliativos. no que concerne a iniciação à docência é fundamental que o 

aluno mestre seja o protagonista do projeto. É ele que faz a escolha dos temas, 

elabora os relatórios e também as avaliações. Há uma ótima interação entre o 

docente da UERJ, os alunos-mestres da licenciatura em química e os alunos do 

CAp-UERJ. 
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ORIENTAÇÃO ESPACIAL DE ALUNOS NO PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PARTICULAR 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
JOSE ANTONIO VIANNA 

Estagiário 
Matheus Ramos da Cruz 

 
Em decorrência da diminuição dos espaços e aparelhos disponíveis para a prática 

de atividades corporais nas grandes cidades, o desenvolvimento motor de crianças 

pode não ocorrer em harmonia com o processo natural de maturação. Na literatura 

há evidências de que o desenvolvimento motor mal estabelecido nos primeiros anos 

escolares pode contribuir para dificuldades de aprendizagem escolar. Diante disso, 

torna-se importante realizar a verificação do desempenho motor de alunos 

matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental com a finalidade de adotar 

procedimento didático e pedagógico que possam prover nos alunos o seu 

desenvolvimento integral. O presente estudo se propôs a verificar a orientação 

espacial direita esquerda de alunos matriculados nos primeiros anos do ensino 

fundamental de uma escola particular localizada no município do Rio de Janeiro e 

comparar a orientação espacial com a idade cronológica dos mesmos. Neste estudo 

de cunho exploratório, 21 crianças matriculadas entre o 3º e o 5º ano do ensino 

fundamental, com idades entre 7 e 12 anos, realizaram de forma voluntária o teste 

Piaget-Head, que tem como propósito verificar a orientação espacial direita 

esquerda. Na coleta de dados, foram seguidos os procedimentos realizadas no 

estudo de Lucena et al (2010) e Vianna et al (2016). Pode ser observado que a 

idade motora média na orientação espacial direita esquerda dos investigados 

correspondeu a 8,8 anos, sendo abaixo da idade cronológica média dos 

participantes (9,4 anos). Além disso, 14 alunos apresentaram idade motora abaixo 

da idade cronológica, enquanto que 3 alunos apresentaram idade motora 

equivalente a idade cronológica e 4 alunos obtiveram idade motora acima da idade 

cronológica. Com isso, a maioria dos sujeitos avaliados apresentou orientação 

espacial comprometida (incapacidade de executar movimentos ordenados e de 

reconhecer a posição relativa de objeto). O comprometimento da orientação 

espacial dos investigados sugere que os mesmos utilizam outras capacidades 

visando reduzir a dificuldade no aprendizado escolar. 
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ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS DE ALUNAS PRATICANTES DE BALÉ E 

ESPORTES COLETIVOS 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
JOSE ANTONIO VIANNA 

Estagiário 
Fernanda de Carvalho Nenartavis 

 
Os alunos podem conceber suas habilidades a partir de dois referenciais diferentes: 

de maneira autorreferenciada (motivação intrínseca) ou através de um referencial 

externo (motivação extrínseca). Esses sujeitos são chamados de orientação de vida 

tarefa e orientação de vida ego, respectivamente. Essas orientações são definidas a 

partir da concepção de sucesso ou fracasso dos sujeitos. Alunos orientados pela 

tarefa tendem a ser mais persistentes e encarar maiores desafios com maior afinco, 

enquanto os orientados pelo ego tendem a desistir diante das dificuldades. Além 

disso, a orientação ego pode levar à adoção de comportamentos antissociais ou 

antiesportivos, podendo trazer prejuízos ao aprendizado. O clima motivacional do 

ambiente de aprendizagem também exerce influência na orientação adotada pelo 

sujeito. O objetivo desse estudo exploratório foi verificar e comparar a orientação 

por objetivos adotada por jovens escolares praticantes de balé e de esportes 

coletivos. Existe uma necessidade de aprofundamento na área, em especial, dentro 

do balé. Além disso, a verificação da orientação adotada pelos alunos possibilita 

entender o clima motivacional do ambiente de aprendizagem em que eles estão 

inseridos, permitindo uma adequação das práticas pedagógicas. Os sujeitos 

participantes foram 36 escolares praticantes de esportes com uma média de 12,3 

anos de idade, todas do gênero feminino, e 24 escolares praticantes de balé 

clássico com uma média de 15,7 anos de idade, todas do gênero feminino. O 

instrumento utilizado para a coleta foi o TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport 

Questionnaire) que é composto por 13 questões que medem duas subescalas 

ortogonais, ego e tarefa. O questionário foi adaptado de acordo com a atividade 

praticada pelos jovens. Para obtenção dos resultados, foi feita a média aritmética 

do resultado das subescalas de cada participante. O grupo de jovens escolares 

praticantes de esportes obteve 3,2 na subescala ego e 4,4 na tarefa. O grupo de 

jovens escolares praticantes de balé obeteve 3,2 na subescala ego e 4,6 na tarefa. 

Ambos obtiveram o valor da subescala tarefa maior do que o da subescala ego, 

acompanhando a tendência brasileira de predominância da orientação tarefa. Os 

valores também acompanharam os resultados obtidos em estudos com grupos 

compostos por alunos de ambos os gêneros. Os valores acima de 3 encontrados na 

subescala ego podem sugerir uma ambivalência ego-tarefa. Mais estudos precisam 

ser realizados para confirmação dos dados. 
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PENSANDO CULTURAS AMERÍNDIAS: EXPERIÊNCIAS DE UM PROJETO DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM UMA ÓTICA DESCOLONIZADORA 

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 
DANIELLE BASTOS LOPES 

Estagiário 
Mery Nancy de Lima Leite 

 
Pensando Culturas Ameríndias é um projeto em parceria com o Pró – índio - UERJ, 

tem como finalidade relacionar a temática dos estudos que atravessam as áreas do 

ensino de História e Geografia dos 3º e 5º anos do Departamento de Ensino 

Fundamental (DEF) do instituto Cap- UERJ associando-se ao objetivo traçado pela 

Lei 11.645/2008, que incorpora a obrigatoriedade das histórias e culturas de 

sociedades ameríndias na educação básica. Implica um exercício de esboço criativo 

em que professores e bolsista desenvolvem propostas de trabalho descolonizadas 

(APPADURAI,1996, 2013; CHAKRABARTY, 1997) e interculturais. O projeto que 

realizo possui um valor diferencial à minha formação acadêmica por possibilitar 

uma vivência que favorece maior compreensão na percepção das demandas, 

problemas e limitações relacionadas ao trato da temática Indígena no ensino 

básico. Objetivo: O ponto principal é estabelecer a expansão do ensino das culturas 

de familias ameríndias para outras áreas de aprendizagem como o raciocínio lógico-

matemático, compreensão leitora, competência textual, assim como orientar a 

seleção do material didático sobre a temática. A inserção dos autores ameríndios 

(BENITES,2012; KOPENAWA, 2010; MUNDURUKU, 2010; TATENDY ANTUNES,2010) 

e um acervo com materiais produzidos pelos Mbyá (Guarani), grupo de famiçia 

Tupi, presente no estado do Rio de Janeiro (BESSA FREIRE, 2009; BASTOS LOPES, 

2014) incorporam uma das características particulares do projeto. Metodologia: 

Utilizamos como método , a rigor, portanto, os quantitativos e os qualitativos. O 

trabalho realiza um levantamento nos bancos de dados das plataformas CAPES e 

CNPQ sobre o ensino de sociedades ameríndias no Ensino Fundamental de um 

modo amplo. Inclui também uma pesquisa local com estudos de caso entre os 

alunos do Ensino Fundamental , prdução de materiais didáticos, inclui ainda a 

organização e a catalogação de um acervo com imagens e artefatos das culturas 

Mbyá (Guarani) produzidos pelos participantes do projeto. A intenção da 

metodologia nesse sentido é de investigação, levantamento e análise teórica tanto 

quanto de mostra e produção de acervo patrimonial e material didático no enisno. 

Resultados: A pesquisa tem produzido materiais didáticos constituídos pelos 

participantes do projeto (bolsista e turmas do ensino fundamental), catalogação e 

mostruário de um acervo de artefatos e imagens de sociedades indígenas, também 

obteve ampla divulgação em congressos e periódicos científicos. 

 
E-mail: daniellebastoslopes@hotmail.com 
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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 
Vanessa Maria Berdeville dos Santos 

 
RELATÓRIO CLASSES DE JOVENS 2014 O projeto Alfabetização de Alunos das 

Classes Populares teve início no ano de 2004 por meio de uma parceria entre o 

PROALFA e a 1ª Vara da Infância e Juventude da cidade do Rio de Janeiro. Naquela 

ocasião, as atividades do projeto aconteciam no próprio espaço da 1ªVara e 

atendiam a jovens que estavam integrados em estágios naquela instituição, mas 

que, por falta do acesso à escolarização, sobretudo domínio da leitura e da escrita, 

enfrentavam dificuldades para a realização das tarefas que os estágios 

demandavam. 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.No ano de 2016 desenvolvemos 

no primeiro semestre o tema “Minha história de leitura”, como desdobramento do 

trabalho de formação de leitores desenvolvido em 2015. Os alunos participaram de 

atividades de leitura, contação de histórias e fizeram a reescritura das histórias 

lidas, que foram organizadas em um livro.No segundo semestre não tivemos 

atividades pois o centro de acolhimento que atendíamos foi desativado. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
  



 

 
 244 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

POR UMA ABORDAGEM SIGNIFICATIVA DO ENSINO DE HISTÓRIA NOS 

ANOS INICIAIS DE CRIANÇAS 

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 
LUCIA MARIA CRUZ GARCIA 

Estagiário 
Juliane Lourenco Pereira 

 
No decorrer da década de 1990 ocorreu o “retorno da História” ao currículo escolar 

das séries iniciais do Ensino Fundamental regular. O ensino da disciplina “Estudos 

Sociais” foi substituído pelo ensino de História e Geografia, enquanto áreas 

curriculares específicas, ainda que correlacionadas, conforme explicitado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/2000). Esse “retorno da História” foi 

sucedido pela reestruturação de muitos cursos de Graduação em Pedagogia que 

passaram a contemplar em sua organização curricular a disciplina de Ensino de 

História voltada aos anos iniciais de crianças, jovens e adultos, legitimando o saber 

histórico escolar e suas especificidades. Distante da abordagem tradicional e 

mnemônica que enaltecia as datas memoráveis e os heróis nacionais (BRITES, 

1985), o Ensino de História para os anos iniciais foi ressignificado, como provam 

publicações recentes (URBAN; LUPORINI,2015 e FERMIANO; SANTOS, 2014). A 

chamada “abordagem significativa” valoriza: a própria realidade do aluno e sua 

história, entendendo-o como sujeito histórico; as noções de ruptura e de 

permanência; o estudo do meio e da diversidade histórico-cultural de nosso país, a 

compreensão dos conceitos de patrimônio material e imaterial, a diversidade e a 

dimensão crítica do saber histórico escolar. Com base nessa perspectiva teórica e 

metodológica a proposta de exposição oral tem por objetivo apresentar a 

experiência vivenciada pela aluna bolsista, tanto do ponto de vista das atividades 

de observação da atividade docente, quanto do ponto de vista prático, sob nossa 

supervisão. 

 
E-mail: luciamcg1979@gmail.com 
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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 Participante 
Wagner Gonçalves Bastos 

Estagiário 
Antonio Carlos de Oliveira 

Bruno Gonçalves da Silva 

Elizabeth Nunes Juliano 

Felipe dos Santos Pereira Diniz 

Gabriela Massucatti Rezende Pinto 

Johnny Nazareth dos Santos 

Leandro de Sousa Ribeiro 

Leonardo Gomes Pecanha 

Leonardo Gomes Peçanha 

Letícia Christina Larangeira Cardoso 

Mayara de Oliveira Souza. 

Nathalia Furtado da Silva 

Nathalia da Silva Araujo 

Phellipe Patrizi Moreira 

Rebeca Araujo Bourguignon 

Renan Rodrigues do Nascimento 

Viviane Ferreira de Pinna 

Wictor Cezar Rocha de Figueiredo 

 
O presente projeto foi criado em 1995 por um grupo de professores dos diferentes 

departamentos da Faculdade de Formação de Professores, com intuito de 

desenvolver e ampliar as relações entre a Universidade, seu corpo docente e 

discente e a comunidade gonçalense. O projeto se caracteriza por preparar 

candidatos aos diferentes concursos de vestibular para acesso às universidades 

públicas. O mesmo gera a oportunidade aos alunos bolsistas (licenciandos) de 

vivenciarem a prática docente, bem como, em oportunizar um contato mais efetivo 

com a realidade discente, em diferentes níveis de conhecimento. 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.O projeto permite oportunizar aos bolsistas a participação no processo que 

envolva a prática docente e o sentido do fazer escolar e a relação ensino 

aprendizagem sob diferentes ângulos, contribuindo sobremaneira no seu 

crescimento acadêmico. Incentivo a prática do magistério com as trocas 

promovidas com seus discentes e seus docentes. O projeto Engloba uma série de 

atividades desenvolvidas pelos bolsistas sob orientação de seus Supervisores, ao 

longo de todo o projeto: - Elaboração de planos de curso e aula enfatizando 
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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. 

 
E-mail: olingeo1@gmail.com 
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PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA NA ESCOLA BÁSICA 

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 
AGNALDO DA CONCEICAO ESQUINCALHA 

Estagiário 
Julia de Araujo Mota 

 
Este trabalho objetiva compartilhar a experiência de um projeto desenvolvido junto 

a licenciandos do curso de Matemática na Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ. O foco esteve em promover discussões sobre Educação Matemática Inclusiva, 

adotando o seu sentido mais amplo, que seria discutir sobre alunos excluídos 

socialmente ou pertencentes a grupos socioculturais específicos, e não somente 

sobre alunos com necessidades especiais ou altas habilidades. Existe uma literatura 

emergente sobre o ensino de Matemática de forma inclusiva, com especial atenção 

a alunos com baixa ou nenhuma acuidade visual e alunos surdos. Outros temas 

importantes ainda são escassos, como foi possível perceber em uma busca nas 

principais bases de dados relacionados à Educação Matemática, realizada pelos 

autores desse texto. Por meio de encontros para discussão de textos, elaboração e 

implementação de atividades específicas para os públicos surdo, cego e com baixa 

visão foi possível integrar ensino, pesquisa e extensão, pois algumas dessas 

atividades realizadas com os licenciandos resultaram em oficinas abertas à 

comunidade, que por sua vez, retroalimentaram a pesquisa e o percurso formativo 

dos licenciandos e da bolsista ao longo da execução do projeto, além de gerarem 

dados para o aperfeiçoamento das atividades. Em particular, foram desenvolvidas 

atividades que exploram os conceitos de área e perímetro por meio da 

manipulação, atividades sobre sequências por meio da audição e atividades sobre 

tangram e formas geométricas utilizando dispositivos touchscreen. O importante 

resultado destes encontros é a percepção do outro, assumindo-o como único e 

dotado de inúmeras competências matemáticas, respeitando e entendendo suas 

histórias, pensamentos e eventuais limitações. Quanto menos estereótipos forem 

estabelecidos, maior será o desenvolvimento dos alunos e sua interação com o 

meio em que vive. É imperativo assumir-se como educador e peça fundamental na 

construção do futuro daqueles que passam em suas salas de aula. 

 
E-mail: aesquincalha@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 
GABRIELA COSTA DE OLIVEIRA 

 
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. Participou como apoio na interpretação e 

coleta de dados da pesquisa realizada pelo Observatório de Políticas Públicas em 

Educação Especial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro através do portal do 

Observatório Viver sem Limites, onde foram mapeados os equipamentos e serviços 

existentes nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Analisou nessa coleta em 

específico ao que tange ao suporte da sala de recursos multifuncionais, referente ao 

eixo I – Acesso à Educação, tanto a quantidade total como a distribuição na íntegra 

de tais equipamentos distribuídos nas escolas públicas dos municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. De acordo com o portal do Observatório Viver sem Limites, a 

implantação de salas de recursos multifuncionais em escolas públicas de educação 

básica refere-se à doação, pelo Ministério da Educação, de equipamentos, 

mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade destinados a atender as 

especificidades educacionais de estudantes com deficiência. As salas de recursos 

multifuncionais apoiam o desenvolvimento do Atendimento Educacional 

Especializado de forma complementar ou suplementar à escolarização desses 

estudantes. O projeto desenvolveu atividades relacionadas ao suporte educacional 

na sala de recursos para alunos com deficiência, mediante a parceria do Lions 

Clube de São João de Meriti, onde a bolsista auxiliou e utilizou os equipamentos 

DOSVOX e NVDA e materiais didáticos adaptáveis para os alunos que participavam 

de cursos oferecidos por tal instituição para pessoas da comunidade local. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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SUPORTE E AJUDAS TÉCNICAS ÀS AÇÕES INCLUSIVAS NA UERJ: OITO 

ANOS DE ATIVIDADES, NOVOS DESFIOS 

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 
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário 
Sharleny Fidelis Trindade 

 
Por sua trajetória histórica, a UERJ, sempre esteve empenhada no estabelecimento 

de políticas de acessibilidade e inclusão acadêmica de pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, o projeto “Núcleo de Suporte e Ajudas Técnicas às Ações Inclusivas 

no Ensino Superior da Faculdade de Educação da UERJ (NUSAI)”, nos últimos oito 

anos, além de cuidar da inclusão de estudantes com deficiência dos cursos de 

graduação, presencial e a distância, e dos cursos de pós-graduação, lato sensu e 

stricto sensu, vem promovendo, atividades de formação inicial e continuada para 

graduandos das licenciaturas e dos cursos de Pedagogia, presencial e a distância da 

UERJ. Para a garantia de acesso, permanência e conclusão de seus cursos, o 

educando com deficiência necessita, principalmente, da garantia de acessibilidade 

ao currículo proposto para Todos. Com garantia de equidade e igualdade de 

direitos, o NUSAI contribui para o fortalecimento do processo de acessibilidade para 

inclusão educacional/acadêmica e social de educandos da UERJ. A partir do ano de 

2008, as atividades do NUSAI foram ampliadas e, além da inclusão da pesquisa 

sobre aplicação de recursos de tecnologia assistiva e da inserção do ensino e 

extensão para formação continuada de professores das redes públicas do Rio de 

Janeiro, em articulação com o Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão 

(PRB) / Faculdade de Educação, passou a produzir materiais para os cursos e 

workshops oferecidos pelo PRB. Sua participação em editais da FAPERJ em 2008 e 

2012 ainda vem contribuindo para ampliar as ações que a UERJ, desde a fundação 

do PRB em 1988, desenvolve com/para a pessoa com deficiência. Ao adquirir 

equipamentos de ponta e expandir o espaço físico de atendimento acadêmico 

especializado, foi possível contribuir não somente com o apoio a estudantes com 

deficiência, mas também com a formação de outros profissionais da educação. Os 

resultados obtidos no NUSAI contemplam, portanto, os três eixos estabelecidos no 

projeto inicial: a) acessibilidade e garantia de permanência e aprendizagem aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais da UERJ; b) formação inicial 

dos graduandos dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas nas modalidades 

presencial e à distância na perspectiva da política de inclusão escolar; c) formação 

continuada de profissionais que atuam com estudantes com necessidades 

educacionais especiais em decorrência de uma deficiência. 

 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.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 

Supervisor Participante 
Hellen Jannisy Vieira Beiral 

Estagiário 
Raiany Nogueira Santos 

Voluntário 
Ana Gabriela Fernandes da Silva 

João Vitor Costa da Silva 

 
O Projeto “Trabalhando com Modelos Didáticos no Laboratório Escolar de Ciências” 

está em atividade desde o ano de 2014, iniciando suas atividades 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 

desenvolvendo atividades práticas com alunos e professores da escola. No ano de 

2015, o projeto aceitou o desafio de colaborar com organização do laboratório 

recém-reformado e incentivo da realização de aulas práticas de outra escola, o 

Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno (São Gonçalo, RJ). No entanto, no 

início das atividades do projeto na nova escola, ocorreu o desabamento de parte do 

telhado do prédio escolar, fazendo com que o mesmo fosse indefinidamente 

interditado e seus alunos transferidos para um prédio próximo, onde já funcionava 

outra escola, o qual passou assim, a abrigar em um mesmo espaço físico duas 

unidades escolares diferentes. Em função de tal espaço ser exíguo e não dispor de 

laboratório, o projeto, ao longo de 2015 consistiu na realização de oficinas com 

atividades práticas e experimentais na própria FFP, voltadas para alunos do Ensino 

Fundamental II da referida escola e seus respectivos professores. As oficinas eram 

realizadas a partir do levantamento de temas de interesse dos alunos e 

professores. Em 2016, em decorrência da não solução do problema de espaço do C. 

E. Coronel João Tarcísio Bueno e da precarização das condições da FFP, optou-se 

pelo desenvolvimento do projeto com uma proposta diferenciada. Como os 

interesses desse projeto dialogam com os objetivos do Núcleo de Apoio 

Experimental em Bioquímica para o Ensino de Ciências e Biologia (NAEB) foi 

estabelecida uma parceria com a intenção de realizar mediações das atividades 

experimentais trabalhadas nas disciplinas Química, Laboratório de Ensino II e 

Bioquímica para atividades experimentais escolares. Os experimentos produzidos 

nas disciplinas citadas serviram de apoio às aulas de Ciências do 3º e 4º ciclos da 

Escola Municipal Altivo César em Niterói. 

 
E-mail: mcrisdb@yahoo.com.br 
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TERRITORIALIDADES INDÍGENAS E FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL 

NOS LIVROS DIDÁTICOS 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 
MARCOS CESAR ARAUJO CARVALHO 

Estagiário 
Larissa Gonçalves Silva 

 
Muito antes das expedições européias chegarem ao Brasil, populações indígenas 

habitavam grande parte do território. Cada tribo possuía seu sistema de 

funcionamento próprio, guerras intertribais ocorriam, algumas possuíam maior 

domínio da pesca, outras da caça, e também diferenças na agricultura, 

característica de cada tribo. As discussões atuais sobre as territorialidades 

indígenas buscam compreender como a presença desses povos foi negligenciada e 

invisibilizada com o passar do tempo, os desterritorializando, enquanto 

simultaneamente, os europeus foram ganhando cada vez mais escravos no período 

colonial. Os indígenas escravizados eram os habitantes originários das terras que os 

europeus estavam colonizando, assim, durante longos anos, os colonos 

conseguiram se adaptar e sobreviver, ao solo, clima, e vários fatores naturais do 

território brasileiro devido aos conhecimentos prévios dos indígenas. O conceito de 

território é amplamente discutido na geografia, com suas representações indo 

desde a representação espacial de um Estado-Nação até uma representação de 

pontos de influência em locais distintos, caracterizados como territórios-rede. 

Compreender o conceito de território vai além de apenas caracterizar e estabelecer 

fronteiras, está relacionado á uma sobreposição do espaço geográfico, o moldando 

e lhe dando representações, estas nem sempre físicas e que podem se manifestar 

em diversas escalas. A territorialidade ocorre quando um recorte territorial é 

projetado como expressão da realidade de um grupo ou instituição. Assim, um 

mesmo território pode possuir diferentes territorialidades em escalas e momentos 

distintos. Os livros didáticos de geografia abordam a formação territorial do Brasil, 

porém pouco se discute a atuação indígena durante este contexto, de modo a 

muitas vezes negligenciar um debate mais amplo sobre as questões indígenas no 

Brasil. A pesquisa em curso se dispõe a analisar como as territorialidades indígenas 

influenciaram na formação territorial do Brasil e como os livros didáticos abordam 

esta temática. O desenvolvimento da pesquisa abrange trabalhos de campo, análise 

de livros didáticos e leituras conceituais sobre o tema. 

 
E-mail: mcesargeo@yahoo.com.br 
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UERJ RESISTE E LUTA - 10 ANOS DE RODAS DE LEITURA NO CAC MERITI 

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 Participante 
Adriana Camargo Melo 

Carla Sass 

Dinalva Serrate dos Santos Pinto 

Juliana de Moraes Prata 

Marliza Bodê de Moraes 

Thais Vianna Maia Barcellos 

Estagiário 
Leticia Santana Pedro 

Mayara Bezerra de Araujo 

 
Neste ano de 2017, o projeto “Rodas de Leitura: constituindo uma comunidade de 

leitores na Baixada Fluminense” está comemorando 10 anos de desenvolvimento de 

ações de incentivo à leitura, junto à comunidade de Coelho da Rocha e adjacências, 

no Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti – CAC, organização 

sem fins lucrativos, fundada em 1987 a partir dos movimentos sociais da região. As 

ações do projeto são realizadas na biblioteca do CAC através de rodas de leitura, 

empréstimos de livros, auxilio à pesquisa de estudantes e eventos literários tais 

como: recitais de poesias, pomares de livros, cafés e piqueniques literários... As 

rodas de leituras acontecem como atividade permanente, assim como, o 

empréstimo de livros e as leituras individuais no espaço aconchegante do CAC. Em 

2016 foi desenvolvido o projeto de trabalho “Conhecendo Ana Maria Machado” com 

a leitura de sua obra, discussão das histórias, dramatizações, produção de textos e 

livros. Foram, também, organizados os recitais de poesias, nos quais as crianças 

participantes declamavam poemas para a comunidade. Além disso, aconteceram os 

piqueniques literários, dias em que as crianças sentavam à sombra no quintal, 

lanchavam e liam os livros que estavam pendurados nas árvores, chamadas de: “pé 

de livros”. Neste ano o projeto contou com a colaboração do fotógrafo Roberto 

Pimenta que desenvolveu atividades de leitura fotográfica, visando a ampliação do 

conhecimento cultural das crianças sobre diferentes países e a observação da 

produção artística. O trabalho foi realizado através da apresentação de fotos de 

Araquém Alcântara, Walter Firmo e Roberto Pimenta. Para além do foco com as 

crianças da comunidade local está o desenvolvimento da aprendizagem da 

estagiária e da aluna voluntária junto aos profissionais que atuam na Escola do 

CAC, instituição de referência, há 30 anos, por seu trabalho com a comunidade, 

com os estudantes e com a formação continuada dos professores. A bolsista 

também participa de reuniões de formação pedagógica e acompanha as atividades 

de leitura realizadas em sala de aula pelas professoras da Escola do CAC, visando 

observar as intervenções pedagógicas. Todo o processo desenvolvido está 

direcionado para o prazer de ler. A coordenação do projeto é feita em parceria 

entre professores da UERJ e do CAC. Apesar da crise, a UERJ RESISTE e persiste 

em sua luta para estar ao lado das comunidades mais desfavorecidas do nosso Rio 

de Janeiro. 
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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 
Ana Carolina Frazao 

 
Tanto a literatura sobre formação de professores quanto os documentos legais 

nessa área (Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores) têm enfatizado 

a importância da antecipação do contato dos futuros professores com o ambiente 

escolar. Este fato contribui tanto para reduzir a distância entre os ambientes 

acadêmico e escolar, impedindo que idealizações equivocadas de ambos se 

perpetuem como também torna os licenciandos capazes de reconhecer as 

diferenças entre ambos e as limitações da aplicabilidade direta dos saberes 

acadêmicos na escola. O projeto permite ainda que os alunos reconheçam na 

atividade docente não apenas um espaço para a reprodução do conhecimento 

produzido na academia, mas também um ambiente propício à produção ativa de 

saberes e conhecimentos relacionados aos processos de ensino-aprendizagem, bem 

como um rico campo para a pesquisa relativa às diversas áreas do conhecimento 

presentes nas atividades de ensino no ambiente escolar. Este projeto tem como 

objetivos: levar os alunos a vivenciar o cotidiano da escola pública e, 

particularmente, dos professores de Biologia, desenvolvendo uma postura reflexiva 

sobre a realidade vivenciada; investigar os diversos processos presentes no 

ambiente escolar, identificando sua complexidade teórica e propondo 

soluções/inovações práticas que contribuam para a superação dos obstáculos à 

implantação de processos de ensino-aprendizagem mais efetivos; vivenciar a 

dinâmica dos diferentes espaços escolares, sem descuidar do aprofundamento 

teórico sobre as questões relacionadas à educação científica em espaços escolares. 

A consolidação das atividades relacionadas a este projeto permite a formação de 

professores mais qualificados e dotados de consciência crítica, mais preparados 

para lidar com as diferentes realidades da sua profissão e capazes de realizar de 

modo satisfatório o diálogo entre a escola e a universidade. 

 
E-mail: ldorville@gmail.com 
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PRÁTICAS INVENTIVAS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

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 

Estagiário 
Jaqueline Francisca Belmiro Gomes 

 
Em seu sétimo ano (2009 a 2016), o Canal Laborav mantém seu objetivo específico 

voltado para a área de produção de conteúdo audiovisual para ambientes 

educacionais, incluindo as plataformas interativas e redes sociais para distribuição 

de nossas realizações. Com isso, reconhecemos o papel das mídias alternativas 

que, pouco a pouco, substituem as grandes redes comerciais de comunicação na 

produção de subjetividade dos jovens estudantes e do público em geral. Como 

procuramos transformar nossos bolsistas em multiplicadores capazes de atender a 

alunos e professores da FEBF, também aplicamos esta capacitação realizando 

oficinas de criatividade e produção de vídeo para crianças e jovens de fora da FEBF. 

Além de introduzir as crianças e adolescentes no universo do audiovisual e 

multimídia através da prática, estamos sistematizando teoricamente nossa 

metodologia de aprendizagem criativa via invenção de problemas, que já deu 

origem a dissertações de mestrado e apresentações em Congressos e encontros 

acadêmicos. Num mundo onde a subjetividade é o maior produto, não podemos 

deixar que a produção multimídia e audiovisual fique restrita aos meios de 

comunicação de massa. É preciso que a nova geração se aproprie das tecnologias 

de informação e comunicação e se torne capaz de exprimir seus pontos de vista de 

forma criativa, autônoma e colaborativa. Nossas pesquisas procuram atender a 

interesses educacionais, culturais, artísticos e comunitários criando espaços para a 

integração de invenções, técnicas, modos e processos às práticas educacionais. 

Através do contato com as atividades de criação, produção e distribuição de 

conteúdo audiovisual e multimídia, alunos da FEBF adquirem uma competência a 

mais. O Canal Laborav, criado em 2009, está incorporado à Central de Produção 

Multimídia Kaxinawá. Consolidado, investe em todos os laboratórios da FEBF (rádio, 

informática, audiovisual e de som) realizando oficinas e produzindo de forma 

regular. 

 
E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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“VOU DESENHAR PRA VER SE ENTENDE” 

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 
MARGARIDA DOS SANTOS 

Estagiário 
Carolina Oliveira de Andrade Lemos 

 
“Vou Desenhar Pra Ver Se Entende” Bolsista: Carolina Oliveira de Andrade Lemos 

Orientadora: Margarida dos Santos UERJ Sem Muros, 2017 Quando entramos em 

sala de aula, percebemos: as diferenças existe. Neste projeto objetiva-se pesquisar 

as manifestações da diferença para constituir saberes didáticos que lidem com cada 

uma delas na escola. Nos aspectos ancorados na diversidade racial, cultural, 

econômica, de gênero e física nas turmas de 2º ano do fundamental I no CAp UERJ. 

As situações observadas no cotidiano escolar são registradas em um diário, nos 

permitindo refletir, inclusive, sobre o modo como são abordadas pela professora. 

Desde 2016, muitas atividades foram realizadas, destacamos a Roda de Conversa 

sobre a Consciência Negra. Através dela escolhemos compartilhar a importância da 

representação gráfica na constituição dos saberes discutidos nela, por traduzir-se 

como atividade potencialmente reveladora de tais manifestações. Chamando a 

atenção para a manifestação da diferença no aspecto da diversidade racial, um 

aluno negro, após a roda questionou a professora: “O que é um negro?” e outra 

criança negra que rejeitou o lápis de cor marrom procurando o “cor de pele” 

referindo-se a cor “rosinha”, nos faz questionar como organizar didáticas favoráveis 

ao desenvolvimento de saberes docentes que possam auxiliar na construção da 

identidade étnico racial.O desenho torna-se estimulador de diferentes operações 

mentais e entendemos que as imagens elaboradas pelas crianças negras e a 

percepção que tem de si. Para descobrir a omissão das falas, é preciso pensar 

metodologicamente essa atividade útil às práticas docentes. O reconhecimento do 

desenho como síntese de significação e a criança como primeiro intérprete, além do 

exercício de diferenciação das representações nos aspectos mentais e sociais é 

indispensável. Mas as falas, relacionadas aos desenhos, precisam ser 

recontextualizadas e interpretadas por outra perspectiva. Com isso, consideramos a 

representação gráfica como uma abordagem metodológica aliada ao trabalho da 

oralidade. As questões étnicas raciais enquanto meio de enfrentamento ao silêncio 

proporcionado pelo conflito que sinalizam quando dizem: “O preconceito não 

acabou!”. Aplicando conhecimentos para a inclusão e dignidade das crianças negras 

que ainda não se sentem representadas no espaço escolar. Logo, nos desafiamos a 

considerar a diferença como aspecto estruturante da organização do trabalho 

docente. 

 
E-mail: igasantos@hotmail.com 
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A GEOGRAFIA VAI A ESCOLA – DIVULGAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA 

NAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO 

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 
Hiran Barbosa de Castro 

 
As significativas transformações que ocorrem neste início de século, e que, se 

materializam na hegemonia do modo de produção capitalista, na postura neoliberal, 

e na existência de um Estado mínimo, na globalização financeira possibilitada pelas 

redes telemáticas, indicam como a realidade do mundo atual é dinâmica. E são 

justamente estas profundas e rápidas transformações que ocorrem no mundo que 

estão a requerer um saber geográfico crítico, pautado em um núcleo epistêmico 

balizado pelos fundamentos do pensamento geográfico e pelo compromisso social 

do geógrafo de interpretar a realidade. Faz-se necessário, nesta perspectiva, levar 

em consideração, além dos aspectos da formação do mercado de trabalho, outras 

dimensões que se abrem a partir do saber geográfico, sobretudo no exercício da 

crítica, da convivência com as diferenças, da expressão livre e criativa, do trabalho 

coletivo e dialogado, do estímulo às descobertas e às reflexões como condições 

indispensáveis à formação do cidadão. Destarte, visando difundir o conhecimento 

geográfico produzido no curso de Geografia da UERJ do ensino básico nas escolas 

públicas do Rio de Janeiro para professores e alunos de Geografia. Assim, a 

geografia, que no mundo contemporâneo tem um papel de destaque, pode ser 

aperfeiçoada e entendida de forma mais ampla a partir de uma relação direta entre 

a geografia pesquisa da na universidade, professores e alunos do ensino básico. 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 apresentar esclarecimentos quanto aos temas 

abordados e seu conteúdo programático, no curso da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, bem como da 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 a equipe do DSEA. Destarte, 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, entre outras questões. 

 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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A DINÂMICA DO USO DO SOLO NA ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO, 

SEU PLANO DE REVITALIZAÇÃO E ALGUMAS CONTRADIÇÕES 

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 
SUSANA MARA MIRANDA PACHECO 

Estagiário 
Roberto Barreto Alvarez 

 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a dinâmica do uso do solo urbano 

na Zona Portuária do Rio de Janeiro, tendo como marco temporal o projeto do Porto 

Maravilha, pois este traz consigo uma série de intencionalidades que visam a 

transformação e renovação de uma área antes inerte ou em uma inércia dinâmica. 

Isso porque a Zona Portuária se localiza na “periferia do centro”, noção definida por 

Corrêa (1995) ao identificar dentro do processo de centralização a formação de 

uma área central segmentada em dois setores, sendo eles o “núcleo central” e a 

“zona periférica do centro”. O primeiro é caracterizado por concentrar as atividades 

econômicas, possuir alta densidade do uso do solo, elevado preço da terra e por ser 

área de decisões; e o segundo é caracterizado por ser uma área que se desenvolve 

no entorno desse núcleo central, e que possui o uso do solo “semi-intensivo”, ou 

seja, comércio atacadista, armazenagem e as indústrias leves, coexistindo com 

terrenos abandonados e uma área de residências populares e de baixa classe 

média. Esta elaboração teórica tem confluência com a descrição oferecida por 

Rabha (1985) acerca dos “usos sujos” que ali se desenvolviam, como os depósitos 

e o porto. Não obstante o atual plano do Porto Maravilha impor mudanças para esta 

área da cidade que vem passando por um processo de reconstrução, podendo levar 

a uma alteração nas formas de uso do solo. Tanto o planejamento quanto as 

políticas públicas têm ensejado dinamizar a Zona Portuária, porém a realidade tem 

nos oferecido um cenário diferente e que constitui objeto do presente estudo; 

mediante levantamento dos classificados do jornal O Globo verificamos, ainda que 

de forma inicial, que não há uma mudança que garanta a vitalidade da área, pois o 

número de imóveis oferecidos ao mundo corporativo tem superado em muito os 

designados à moradia de caráter social e ao comércio de rua, estes que poderiam 

ser propulsores de uma mudança mais orgânica. Em contrapartida a esta 

contradição entre o planejamento e a falha do mesmo, temos a Rua Conselheiro 

Zacarias, uma rua residencial que se destaca por conta de sua aparente vitalidade. 

Tal vida pode ser observada no zelo com a fachada das casas, que se mantém 

cuidadas, se opondo ao quadro de degradação de boa parte da Zona Portuária. 

Portanto, o conteúdo social nos dá indícios da existência do processo de resiliência, 

o qual confere especificidade à rua. 

 
E-mail: susanamp@infolink.com.br 
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COMPILAÇÃO E ANÁLISE DE TRABALHOS RELACIONADOS A ÁREA DE 

ENSINO DE FÍSICA E DEFICIÊNCIA VISUAL: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARIA DA CONCEICAO DE A. BARBOSA LIMA 

Estagiário 
Sofia Castro Hallais 

 
No ano de 1996 (BRASIL, 1996) foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional que prega, com mais vigor a educação para todos, incluindo aí 

os alunos com necessidades educacionais especiais. Tais estudantes devem, de 

acordo com a nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional ser matriculados 

preferencialmente em escolas regulares. Em nosso instituto temos uma disciplina, 

denominada Ensino de Física e Inclusão Social que se ocupa de oferecer, em 

caráter eletivo, condições para que nossos licenciandos se iniciem na tarefa de 

aprender a construir aulas adaptadas para turmas inclusivas com alunos com 

deficiência visual e videntes. Mas as pesquisas realizadas nesta área estão bastante 

dispersas, sendo assim, torna - se necessário agrupá - las para em seguida analisá 

- las de acordo com o tema e a ênfase tratada. Este projeto utiliza como 

metodologia a coleta de informação, o levantamento bibliográfico em periódicos 

nacionais e estrangeiros, Qualis A1, A2, B1 e B2, além de anais de congressos 

realiados no País e no exterior, em um período de cinco anos. Essa primeira 

investida será realizada através da leitura dos resumos dos trabalhos. Em seguida 

serão selecionados aqueles que se referem à formação de professores de física, 

tenham eles ênfase teórica ou experimental, passando assim, esses trabalhos a 

serem os dados analisados. Trataremos cada artigo selecionado como um 

enunciado de acordo com o que preconiza Bakhtin (2003). Após a análise faremos 

um cotejamento dos enunciados e os utilizamos na disciplina referida. Os objetivos 

gerais deste projeto permitem o conhecimento das publicações referentes ao ensino 

de física e à deficiência visual nos últimos cinco anos, com objetivos específicos 

abordando a formação de professores, tanto inicial quanto continuada. 

 
E-mail: mcablima@uol.com.br 
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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 
Estela Teixeira Passos 

 
A Faculdade de Tecnologia do Campus Regional de Resende com mais de 20 anos 

de existência apresenta quatro diferentes cursos de graduação, Engenharia de 

Produção (com ênfases/antigo), Engenharia de Produção (reforma plena), 

Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Sendo os últimos três recém-

implantados no campus. O projeto visa dar suporte e apoio a área Pedagógica da 

FAT em suas atividades acadêmicas de atendimento, orientação, planejamento, 

avaliações de aprendizagem e dos diversos setores da unidade, 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. A coordenadora do curso de Engenharia de Produção 

supervisiona e orienta a estagiária de forma direta, a unidade está sem pedagoga 

desde a aposentadoria da pedagoga Nilce. Os objetivos deste projeto são: apoio 

pedagógico nos cursos de Engenharia de Produção, Mecânica e Química; divulgar os 

cursos em feiras e em colégios, junto com os alunos e professores da instituição; 

integração da UERJ com a Região Sul Fluminense; a avaliação do guia do 

estudante; participar de reuniões de planejamento e elaboração de programas; 

acompanhar os ingressantes na Fat, durante palestras de Boas Vindas e 

informações sobre a Universidade e da cidade de Resende; solicitar material dos 

alunos cotistas. A aluna bolsista desenvolveu todas as atividades propostas no 

projeto, junto com o coordenador. A aluna também auxiliou nas atividades com os 

alunos e na comunicação professor / aluno e no apoio aos alunos ingressantes. A 

aluna fez todo o levantamento dos dados para avaliação do guia do estudante, 

onde pelo segundo ano consecutivo, o curso de Engenharia foi classificado em 4 

(quatro) estrelas, sendo esse um fator motivador para alunos e professores. A 

aluna organizou as planilhas para a compra de materiais dos cotistas. A 

comunicação da bolsista entre os alunos e professores foi ótima, o que permitiu 

uma grande visibilidade do projeto na Faculdade de Tecnologia. Participamos da 

FLIR (Feira do Livro de Resende), da Uniexpo Vale 2016 em São José dos Campos, 

Expouni Colégio Salesiano Resende. A renovação do projeto no próximo ano é 

essencial para continuação do projeto pedagógico da unidade. Visando cada vez 

mais promover outras atividades necessárias para a comunidade acadêmica. 

Buscamos também, motivar os alunos de forma a diminuir a evasão, conhecendo 

os projetos da faculdade. 

 
E-mail: rita.bittar@hotmail.com 
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EVASÃO NO POLO EAD DE NOVA FRIBURGO: UMA INVESTIGAÇÃO 

REFERENTE AOS CURSOS DA UERJ 

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 
EDUARDO VIEIRA CUSTODIO 

 
O Brasil, que historicamente manifesta sérias condições de desigualdade e 

exclusão, necessita, cada vez mais, de ações e pesquisas que visem a equidade de 

oportunidades. As altas taxas de abandono dos cursos de graduação são um 

problema, em especial, na Educação a Distância (EAD). Assim, este projeto de 

estágio interno complementar (EIC) objetivou investigar a temática da evasão no 

Polo EAD de Nova Friburgo nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, 

Geografia e Pedagogia da UERJ, procurando alternativas para minimizar a evasão. 

A metodologia utilizada incluiu a sondagem da cultura organizacional da 

universidade, as análises da forma de gestão do Polo, do relacionamento com o 

público, etc. Foi realizado um levantamento bibliográfico e leitura das monografias 

que tratam do tema evasão; manteve-se um diálogo permanente com os tutores 

coordenadores dos cursos a respeito da participação dos alunos nas tutorias e das 

possíveis estratégias para coibir a evasão como, por exemplo, ligações a alunos 

ausentes. Neste sentido, foram realizados o acompanhamento e a orientação aos 

alunos calouros, em 2016, nos momentos de matrícula e encontros obrigatórios no 

Polo, explicando a dinâmica de estudos e a melhor utilização dos materiais didáticos 

disponíveis. Também foi feita a divulgação dos eventos que ocorrem no Polo em 

escolas públicas, pontos culturais e TVs locais, apresentando a dinâmica dos cursos 

na modalidade semipresencial. Participamos destes eventos, tanto na organização 

como na elaboração. Com essas ações pretendemos esclarecer melhor como 

funciona a modalidade semipresencial, diferenciando-a da proposta on line, 

valorizando assim o sentimento de pertença à instituição, dialogando com os alunos 

evadidos sobre as dificuldades no percurso, estreitando laços e motivando a 

realização de novos projetos ou eventos no Polo. Verificamos que há uma forte 

tendência em lidar com a graduação de forma reduzida, realizando somente os 

encontros obrigatórios e avaliações. Desta forma, oferecer uma orientação contínua 

não apenas reduz a evasão, mas maximiza a bagagem acadêmica dos alunos, 

explorando os recursos que a universidade pode oferecer. O EIC oportunizou a 

coleta de informações e relatos pessoais que ajudam a instituição a se avaliar e 

conhecer melhor o público alvo. Funcionou como uma ponte aproximando os alunos 

afastados e aprimorou as ações dentro do Polo e a visibilidade no município. Sem 

contar a experiência vocacional que estimula quem atua como bolsista. 
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GEO UERJ 
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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 pluralismo 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 se encontra 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. A Geo UERJ é uma revista com publicação semestral 

e com fluxo contínuo de recebimento de artigos, assim as atividades vão sendo 

efetuadas de acordo com a demanda. Destarte, objetiva-se proporcionar a 

divulgação dos resultados das pesquisas dos profissionais de Geografia da UERJ e 

de outras IES nacionais e internacionais. Estimular a socialização do conhecimento 

científico produzidos nas IES além de contribuir para a formação acadêmica dos 

alunos de graduação e pós-graduação, em Geografia, com a disponibilização de 

textos acadêmicos. Atualmente está classificada no extrato B1 do Qualis/CAPES. 
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O BLOG DO POLO EAD DE NOVA FRIBURGO/RJ – DIVULGANDO 

OPORTUNIDADES E VIVENDO O CONTEXTO ACADÊMICO 
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O objetivo do projeto de estágio interno complementar (EIC) de 

elaboração/manutenção do blog do Polo de Educação a Distância (EAD) de Nova 

Friburgo é ampliar as fronteiras da universidade, disponibilizando uma imensa 

gama de informações sobre diversos assuntos ligados aos cursos semipresenciais lá 

oferecidos pela UERJ, bem como os de interesse dos estudantes e comunidade, 

como concursos, inscrições para o vestibular, eventos realizados no Polo e na 

universidade, cursos, etc. Trata-se de um site na Internet composto por diversas 

postagens organizadas de acordo com seus objetivos (divulgação de eventos e 

oportunidades para alunos e comunidade; informações institucionais sobre o Polo; 

relato de eventos do Polo; entre outras), e data de publicação. As postagens são 

planejadas e elaboradas por uma equipe, de forma colaborativa, em um processo 

que envolve a pesquisa, registro fotográfico e confecção de textos e vídeos sobre os 

temas e eventos em questão. Desta forma, o blog não é meramente uma 

“ferramenta” e sim um conjunto de atividades que propiciam a divulgação de 

conhecimentos para um público amplo, aumentando o alcance da universidade e o 

aperfeiçoamento da equipe envolvida no projeto, já que a construção dos relatos 

desses eventos, mesclando texto, vídeo e imagem, e a elaboração de outras 

postagens exigidas na manutenção do blog, contribuem para o desenvolvimento da 

capacidade do discurso e requerem o aprendizado sobre as potencialidades 

midiáticas e didáticas desse recurso. A atuação no blog do Polo contribui para a 

formação do aluno bolsista que prepara as postagens e administra o blog, pois 

exige sua presença em diversos eventos dentro e fora do Polo, o que fortalece sua 

vivência acadêmica e o permite aprender sobre assuntos e práticas que podem não 

ser contemplados na grade curricular de seu curso. As informações como número 

de postagens, páginas, visualizações, visitantes e seguidores, ao longo do tempo, 

retiradas da plataforma utilizada (no caso, o wordpress), estão sendo utilizadas 

para entender melhor a dinâmica e as potencialidades do trabalho que vem sendo 

desenvolvido. 
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TRANSFORMAÇÕES NO RURAL FLUMINENSE - ELABORAÇÃO DE ATLAS 

GEOGRÁFICOS MUNICIPAIS 
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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. Os Atlas 

constam de mapas temáticos que apresentam a posição dos referidos municípios no 

Estado do Rio de Janeiro, mapas geológicos e geomorfológicos, solos, mapas 

urbanos (gerais e por bairros) das cidades e dos principais núcleos urbanos dos 

municípios, etc, em formato fácil de ser manuseado pelos alunos e pelos 

interessados, em geral; gráficos que apresentam a produção do município 

(principais produtos) em relação aos outros da região Serrana Fluminense; 

pirâmides etárias da população (distrito-sede e demais distritos), de acordo com os 

últimos censos do IBGE; fotografias ilustrativas da realidade vivida pelos alunos dos 

municípios; textos elucidativos, em linguagem bastante acessível, e os mapas e 

gráficos apresentados. Já produzimos os Atlas para os municípios de: Quissamã, 

Nova Friburgo, Macaé, Rio Bonito, Teresópolis, Itaboraí e estamos elaborando para 

os municípios de: Natividade, Barra do Pirai e três Rios. O Atlas Geográfico de 

Itaboraí está disponível gratuitamente, no sítio da EDUERJ (www.eduerj.uerj.br), 

para ser utilizado pelo 35 mil alunos do município. 
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NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O COTIDIANO DA SALA DE AULA DE 

GEOGRAFIA – PROPOSTA DE VÍDEO-AULAS 
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O desenvolvimento da prática educativa na atualidade trata-se de um constante 

desafio que consiste em renovar os processos que compõem a ação educativa e 

consequentemente os processos de aprendizagem. Com o advento e acesso a 

tecnologia na palma da mão por meio de recursos como smartphones e tabletes, 

por exemplo, essa ferramenta também adentrou no espaço escolar.O espaço da 

sala de aula tem comportado novos usos a partir da mudança de postura dos 

alunos inseridos na realidade das redes sociais e demais meios disponíveis na 

internet. Assim, aponta-se para a necessidade da prática educativa estar 

relacionada com esse novo paradigma. Nessa perspectiva de reinvenção da prática 

educativa, o elemento norteador desse projeto é a produção de vídeo-aulas como 

ferramenta de suporte aos conteúdos programáticos de Geografia ensinados tanto 

no ensino básico como no nível superior. O trabalho também objetiva disponibilizar 

as vídeo-aulas em plataformas digitais cumprindo a missão de levar a Universidade 

para além dos espaços físicos delimitados por seus muros. Como etapa 

complementar à produção das vídeo-aulas, serão desenvolvidos materiais de apoio 

como podemos citar planos de aula, fichamentos e resenhas das fontes 

bibliográficas consultadas e propostas de exercícios como exemplos. A metodologia 

do projeto é dividida nas seguintes etapas: leitura e discussão bibliográficas 

pertinentes a Geografia como também relacionadas à Educação e à inserção de 

tecnologia no cotidiano escolar; elaboração do material de apoio para as vídeo-

aulas; produção e gravação das vídeo-aulas e, a disponibilização das mesmas em 

plataformas como Facebook, Twitter, Youtube entre outros. Entre os resultados 

parciais dessa pesquisa, pode ser citada a organização de cronograma de aulas a 

serem gravadas. Em um primeiro momento, este cronograma é composto por 

temas pertinentes à Geografia Agrária para servir como material de suporte para a 

disciplina que faz parte do currículo de Geografia para os alunos da graduação. 

Também ocorrido à gravação de aulas pilotos para adequação de linguagem, 

abordagem e operacionalização do projeto. No que é tocante à iniciação a docência, 

ocorre àaprendizagem por parte do bolsista e Voluntários do projeto na 

elaboração e estruturação das aulas. PALAVRAS CHAVES: GEOGRAFIA; EDUCAÇÃO; 

TECNOLOGIA; VIDEO-AULAS. 
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O ENGENHEIRO NA ESCOLA: OFICINAS `MÃO NA MASSA` PARA ALUNOS 

DO ENSINO BÁSICO 
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INTRODUÇÃO: A Educação no Brasil e no mundo passa por um processo de 

profundas mudanças, onde conceitos e paradigmas antigos vem sendo criticados e 

revistos, impulsionadas também pelas transformações causadas pelo uso da 

tecnologia e das novas relações sociais. Esse projeto visa contribuir com a 

formação do aluno de Engenharia no que toca as as chamadas habilidades 

socioemocionais possibilitando a formação de cidadãos mais críticos e socialmente 

responsáveis na sociedade, através da facilitação de oficinas tipo “mão-na-massa” 

com temas focados em ciências, matemática e tecnologia para turmas de alunos de 

escolas públicas ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: I) Capacitação no uso de 

metodologias ativas de aprendizagem e no Design Thinking para Educadores. II) 

Primeiro encontro de aprendizagem criativa: Evento promovido pelo Núcleo de 

Extensão e Cultura da Faculdade de Tecnologia reuniu 30 educadores da rede 

municipal e 70 alunos do Ensino Fundamental I em 5 oficinas mão na massa 

simultâneas (facilitador na Oficina “Projeto Alquimétrico” onde crianças construíram 

modelos geométricos com material do tipo sucata). III) Oficinas de Programação: 

facilitação de Oficinas SEMANAIS de programação em Scratch para alunos do nono 

ano de um colégio municipal de Itatiaia em parceria com o Professor de Matemática 

da turma. Ao final do ano, os alunos formaram equipes e produziram jogos. IV) 

Feira do Livro de Resende (FLIR): Facilitação de oficinas de circuitos de massinha e 

leds para crianças no stand da feira destinado à UERJ. RESULTADOS: Através das 

atividades realizadas houve o aprimoramento de habilidades socioemocionais e ao 

mesmo tempo disseminou-se a aprendizagem criativa e mão na massa para alunos 

de escolas públicas. Além disso, acreditamos que a idealização e realização de 

projetos por parte dos alunos do ensino básico, ancorados no uso de ciência e da 

tecnologia e apoiados por alunos de engenharia como seus mentores/facilitadores 

irá provocar uma melhoria nos processos de aprendizagem de ambas as partes, em 

um sentido mais amplo do que a simples aquisição de conteúdo. 
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O DIÁLOGO ENTRE AS ARTES E AS CIÊNCIAS: UMA DISCUSSÃO ESSENCIAL 

NA FORMAÇÃO DOCENTE 
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As ciências e a artes, apesar de parecerem campos do conhecimento muito 

distintos, não são tão distantes entre si, sendo que o diálogo entre os dois permite 

a criação de estratégias e atividades pedagógicas variadas que facilitam e 

potencializam o ensino de ciências. Explorar formas alternativas de educação que 

unam artes e ciências oportuniza que o aprendizado seja mais atraente para os 

discentes, facilitando abstração/visualização, interpretação, raciocínio lógico-

matemático e a criatividade. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo 

discutir o potencial do entrelaçamento entre as artes e a educação em ciências e 

relatar as experiências práticas realizadas no Polo de Educação a Distância de Nova 

Friburgo, em 2016, pelos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico e organizada a III 

Mostra de Artes, com a participação dos estudantes e da comunidade externa. Os 

dados da literatura apontam que o ensino, aliado às artes, é muito mais prazeroso 

e permite ser trabalhado de forma lúdica, contribuindo para a construção de um 

conhecimento mais significativo. Na área de educação em ciências as formas 

artísticas mais citadas são a música, o teatro, a poesia, as histórias em quadrinhos, 

pintura, fotografia, dança e escultura. Neste sentido, a III Mostra de Artes do Polo 

EAD de Nova Friburgo foi realizada entre os dias 20 e 24 de setembro de 2016, 

consistindo de oficinas, exposições fotográficas e palestras sobre formas variadas 

de artes com discussões voltadas para o ensino, como, por exemplo, a utilização de 

paródias musicais como recurso pedagógico, oficinas de rap e estêncil, debate 

sobre arte e cidadania, inclusão de pessoas com deficiência através da arte, etc. Os 

resultados do evento foram muito positivos, envolvendo estudantes dos cursos 

semipresenciais de licenciatura da UERJ, estudantes e professores da educação 

básica e artistas locais. Concluímos que este tema ainda é um desafio na formação 

de professores necessitando que mais experiências, pesquisas e discussões sejam 

realizadas. 
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PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA E A PRODUÇÃO DE 

AUDIOTEXTOS 
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O projeto tem por intento, especificamente na área do Ensino em Geografia, 

atender o que dispõe vasta legislação federal sobre práticas inclusivas do aluno-

cidadão com necessidades especiais. Entre outros documentos, destacam-se: a Lei 

nº 7853/89 (que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência), a Lei nº 9394/96 (a de Diretrizes e Bases da Educação), 

a Lei nº 10.172 (que aprova o Plano Nacional de Educação) e a Resolução nº 2 do 

Conselho Nacional de Educação, de 11 de setembro de 2001, que institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. De caráter 

funcional, o projeto não apenas visa a mobilização da comunidade acadêmica 

associada à Geografia - professores e graduandos - e demais profissionais de 

educação quanto à necessidade de atendimento das legislações em vigor, mas 

também motivar o desenvolvimento de estratégias objetivas para o enfrentamento 

da questão disposta: a inclusão de alunos cegos ou de baixa-visão no Ensino 

Básico. O projeto visa desenvolver ações, estratégias e produtos capazes de 

favorecer alunos com deficiências visuais em relação à sua melhor inserção no 

ambiente-aula, no Ensino Básico, relacionado à área de Geografia. Nesse sentido, o 

trabalho aqui apresentado se enquadra nesta necessidade do projeto e visa 

produzir insumos didáticos direcionados para as práticas didáticas da Geografia 

através de “textos-falados”. Os textos, disponíveis em sítio eletrônico na Rede 

Internet, tanto podem atender aos alunos com deficiência visual, bem como aos 

professores que necessitam trabalhar com estes alunos e têm carência de materiais 

didáticos. A base de arquivos hoje disponível pode atender a alunos e professores 

de Geografia tanto no Ensino Básico (Ensino Médio) como no Ensino Superior. Além 

disso, esta base de arquivos só pode ser sustentada pelo uso de programas 

diversos, muitos deles licenciados, disponíveis na Rede Internet. Observa-se como 

resultado preliminar da pesquisa que esta prática é bastante favorável à inserção 

de alunos de baixa visão ou cegos na medida em que disponibiliza aos mesmos 

uma base de arquivos com textos previamente tratados para uso através dos 

programas de leitura. Isto minimiza o esforço necessário para o acesso de textos 

básicos ou clássicos da Geografia sem a preocupação de sua prévia manipulação 

física. 
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FAZENDO ARTE ENTRE A PSICOLOGIA E A MÚSICA 
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O ser humano tem a necessidade de garantir um significado para sua existência, a 

fim de obter satisfação pessoal. E prolongar a vida sem garantir à longevidade 

algum significado, não é o melhor desafio para o envelhecimento. Por isso, munir a 

vida de significado pessoal tem vários efeitos positivos que propiciam a satisfação 

e, consequentemente, o alcance do envelhecimento de qualidade, colaborando com 

muitos idosos que se encontram com baixa autoestima, desenvolvendo nesta 

clientela um engajamento ativo em atividades. Os objetivos do projeto aponta a 

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. O 

trabalho realiza metodologia 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 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. 
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Com o aumento da expectativa de vida, o idoso passou a ser um sujeito mais ativo 

na sociedade, ansiando por projetos futuros e acompanhando as transformações no 

mundo contemporâneo. O projeto história e cultural 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. 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. 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. 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. Complementando a avaliação, também realizamos reuniões periódicas com 

a equipe envolvida no projeto, visando a operacionalização. O bolsista participa 

efetivamente de todo processo do projeto, obtendo experiência dentro da sala de 

aula com participação em pesquisa, auxiliar na administração do curso; relatório 

mensal das atividades realizadas, reuniões na Coordenação Pedagógicos com 

apresentação e discussão dos temas que irão abordar semanalmente. 

 
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 
Aline de Souza 

Lays das Chagas Castro 

 
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. Estamos em fase de digitalização do acervo para 

disponibilizá-lo em meio digital, além de realizarmos o backup. 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 CTE 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 se recuperam 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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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 

Supervisor Participante 
Wallace Hetmanek dos Santos 

Estagiário 
Saulo da Silveira Torres Sena 

 
O projeto busca produzir um espaço saudável que contribua para o aumento da 

autoestima, desenvolvendo as habilidades sociais dos alunos, facilitando as trocas 

como um modelo de ensaio para a vida e ampliando na pessoa idosa autonomia 

enquanto cidadã e membro de uma sociedade complexa. “Reflexões sobre 

envelhecimento humano” se apresenta como espaço de reflexão sobre temas 

relacionados ao envelhecimento para ampliação da rede de suporte social, 

autoeficácia percebida e habilidades sociais. Através da relação de Ensino e 

Pesquisa busca-se produzir de maneira conjunta uma forma eficaz de viver um 

envelhecimento saudável e ativo. As discussões e reflexões em grupo são as 

ferramentas básicas para a produção de diálogos aprofundados, confiança e 

consequente modificação nos indicadores de qualidade de vida. Esta atividade é 

elaborada com intuito de dar voz e lidar com os meandros do envelhecimento 

humano, tendo em vista que a elaboração teórica e prática do tema pode auxiliar 

nas dificuldades e barreiras socialmente presentes na terceira idade. O projeto 

objetiva aumentar o engajamento político nas atividades dos idosos; criar um 

espaço de confiança e trocas enriquecidas; fortalecer a rede de atenção primária 

através de prevenção e projetos culturais; auxiliar os idosos em suas habilidades 

sociais; informar sobre atividades específicas em função da demanda dos alunos; 

leitura de textos vinculados a temas atuais e artigos sobre envelhecimento 

humano, assim como apresentações internas e externas. O modelo desenvolvido na 

oficina é do encontro em grupos, pautados pela exposição verbal e interação entre 

os idosos e com o professor, podendo a exposição também ser realizada com 

auxilio de instrumentos audiovisuais. A avaliação é qualitativa, pelo relato dos 

participantes sobre o aproveitamento entre o que é discutido e as mudanças 

passiveis de serem executadas no dia a dia. Os encontros são semanais em grupo, 

fundamentado na convivência entre idosos um espaço saudável e de confiança com 

mediação das reflexões sobre temas importantes e significativos para ampliação da 

visão do processo de envelhecimento em sua heterogeneidade e contextualizado, 

fornecendo dados atuais e coerentes sobre pesquisas e políticas direcionadas à 

terceira idade. 

 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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(RE)CONSTRUINDO O ACERVO DE CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO UERJ 

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 Participante 
Helaine Cristine Silva David 

Estagiário 
Bruna de Lima Camelo 

 
O Acervo de Currículos de Graduação foi criado em 2009 e visava, inicialmente, 

organizar todos os documentos referentes a criação, reformulação e alteração 

curricular dos Cursos de Graduação da UERJ. Inicialmente acreditava-se que só 

reunir os documentos seria o suficiente para cumprir o objetivo inicial do projeto, 

que era auxiliar os profissionais do DEP na consulta de documentos necessários 

para reformas curriculares e situações afins, papel executado pelo Acervo ainda 

hoje. Porém, a divulgação do Acervo e o interesse de pesquisadores de diferentes 

IES públicas e particulares nos fez perceber as potencialidades do mesmo no campo 

da pesquisa. A Nova História nos aponta a importância de “novos objetos, 

problemas e abordagens”, como também a resignificação do que seja documento. 

Segundo Le Goff, compreendemos que o documento não traz a verdade em si, pois 

é uma construção humana, criado em determinado espaço e tempo, de uma 

sociedade e cultura e assim deve ser problematizado. Compreendemos que “o 

passado é, por definição, um dado que coisa alguma pode modificar. Mas o 

conhecimento do passado é coisa em progresso, que ininterruptamente se 

transforma e se aperfeiçoa.” (Bloch, 2001). O trabalho no Acervo no permite 

analisar os documentos buscando compreender o mo(vi)mento de crescimento da 

Universidade e correlaciona-lo com o desenvolvimento do ensino superior no País. 

Perceber através desses objetos de estudo como se deu e se dá a construção do 

conhecimento na Universidade. Isto é, ao problematizar estes documentos nas 

perspectivas de diferentes campos de pesquisa, podemos observar em que 

momento histórico esses currículos foram aprovados/legitimados, que discursos 

foram utilizados e, principalmente, em que campo disciplinar estes discursos esses 

discursos estão pautados. Ao estudarmos o Acervo de uma IEs Pública, temos não 

apenas a possibilidade de problematizar a utilização de novas fontes, como também 

compreender que as mesmas foram construídas em determinado tempo histórico e 

com uma “verdade” estabelecida a partir de um espaço de disputa de poder. Logo, 

nos interessa fomentar o debate sobre “Fontes e Métodos em História da 

Educação”. 

 
E-mail: marcelacs2011@gmail.com 
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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 Participante 
MARIA ISABEL DE CASTRO DE SOUZA 

Estagiário 
Yago Gomes Tomé de Sousa 

Voluntário 
INGRID MARIA DA SILVA 

 
Constitui-se em Projeto editorial inovador para a Graduação e para o ensino médio 

na medida em que socializa aos estudantes e à sociedade, informações relevantes 

sobre formação humana e profissional, permitindo-lhes adentrar aos campos de 

estágio com bagagem satisfatória para ali iniciar seus primeiros passos na 

profissionalização. Por esse motivo, podemos dizer que amplia a cidadania 

acadêmica. Discute criticamente a formação profissional e humana, de qualidade, 

frente ao mundo do trabalho, tendo como foco currículos de Graduação, 

confrontados com exigências do mercado de trabalho. Enriquece a formação 

acadêmica dos estudantes através de debates de temas candentes, intra e 

extramuros uerjianos, ampliando-lhes o conhecimento e a visão do mundo/mercado 

de trabalho aonde irão futuramente se inserir. Visibiliza à sociedade, os conteúdos 

debatidos anualmente durante as Mostras de Estágios. Propicia, durante as 

Mostras, diálogo entre empresas e Coordenadores de Graduação através da sala 

denominada Ponto de Encontro. Um impacto relevante do Projeto é a manutenção 

da publicação anual das edições dos Cadernos, cujos temas iluminam essas 

Mostras, demonstrando grande aceitação por parte do público a que se destina. Por 

esse motivo, o Projeto proporciona contribuição efetiva para a formação 

profissional/humana qualificada dos estudantes, voltada para a cidadania 

acadêmica e a modificação do status quo. Tal atitude demonstra que a 

Universidade busca dialogar com profissionais de ponta no mercado de trabalho, 

que ministram as palestras. Acreditamos que a publicação dos Cadernos contribui 

para ampliar a formação qualificada dos estudantes, constituindo-se em importante 

ferramenta para seu ingresso no mundo/mercado de trabalho, através de campos 

de estágio e do profícuo diálogo entre as empresas participantes das Mostras e os 

Coordenadores de Graduação/UERJ. O impacto gerado por essa publicação é 

visibilizado pelo conjunto desses debates, por profissionais das diversas áreas, 

através do site do OBSERVE/CETREINA. 

 
E-mail: tania_cnt@yahoo.com.br 
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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 Participante 
José Mauricio de Oliveira Marins 

Estagiário 
Carolina da Conceicao 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 registros 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 

Supervisor Participante 
Alexsandra Barbosa da Silva 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário 
Matheus Ruiz Martins Tapajos Pereira 

 
O LaTIC – Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação tem dentre 

seus objetivos fomentar a utilização da tecnologia nas diversas atividades da 

universidade, estimulando o desenvolvimento de uma instituição inovadora. Para 

que esse objetivo seja alcançado, diversas ações vêm sendo desenvolvidas ao 

longo dos últimos anos. Os resultados ficam claros quando avaliamos a visibilidade 

interna que o LaTIC tem alcançado, pois várias são as solicitações de parceria ao 

longo de nossa história no que se refere à utilização das diversas tecnologias no 

interior da universidade. Dentre os casos de sucesso, podemos citar as parcerias 

estabelecidas para o apoio ao desenvolvimento dos seguintes projetos: o 

PROINICIAR VIRTUAL; o PROJETO TELESSAÚDE ; a UNASUS; a Revista Eletrônica 

do Vestibular. A partir desse último projeto, se concretizou também o 

desenvolvimento da página de vídeos gerando o Canal do LaTIC no YouTube 

[http://www.youtube.com/user/LaTICUERJ]. A produção de vídeos que fica na 

categoria Série Carreiras é disponibilizada na página do Vestibular. Assim, o Projeto 

inicial aumentou seu escopo e acabamos de fato, estreitando 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. 

Também apoiamos a Faculdade de Enfermagem a produção de um material online 

aberto para o Curso de Formação Histórica e Política para o Profissional de Saúde. 

Podemos citar os projetos mais novos como a visita virtual a UERJ 

http://latic.uerj.br/uerj360/ e o projeto Rio Virtual em Realidade Virtual com o qual 

ganhamos o prêmio oferecido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

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 perfis. Sendo assim, são solicitadas duas bolsas de 

estágio interno complementar, a fim de que nossa universidade forme sujeitos 

qualificados e aptos a se inserirem nos novos postos de trabalho. Em paralelo à 

formação desses novos 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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O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA GRADUAÇÃO DA UERJ 

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 

Supervisor Participante 
Alexsandra Barbosa da Silva 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário 
Isadora Salvador 

 
O uso das ferramentas da Internet na educação proporciona uma série de 

vantagens para a educação seja na modalidade presencial, seja na modalidade à 

distância. 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 “online” utilizando a videoconferência, 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. O AVA da Graduação 

fica hospedado http://ead.uerj.br/ava/. No ano de 2016 foram cadastradas 96 

disciplinas de graduação oferecidas por diferentes Unidades Acadêmicas. Total de 

8.124 usuários já foram cadastrados no ambiente, sendo 1.709 em 2016. O Moodle 

é uma ferramenta de gestão de cursos à distância, desenhada para ajudar 

educadores a criar, com facilidade, cursos online de qualidade. Ferramentas como o 

Moodle também podem ser chamadas de LMS (Learning Management Systems, que 

significa Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem). Pode ser aplicado como 

opção totalmente virtual ou como complemento/suporte a turmas presenciais. A 

arquitetura do Moodle é fundamentada na Teoria Sócio-Construvista, fundamentada 

na concepção de que pessoas aprendem melhor quando engajadas em um processo 

social de construção do conhecimento. A plataforma oportuniza a interação entre 

todos os participantes, que inclui colaboração, reflexão crítica, permitindo máxima 

interação e integração entre a comunidade virtual. Além disso, oferece uma 

variedade de ferramentas que podem aumentar a interatividade entre os 

participantes do curso. 
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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 

Supervisor Participante 
MARIA ISABEL DE CASTRO DE SOUZA 

Estagiário 
Matheus Aires Joventino 

 
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”. 
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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 Participante 
Alexsandra Barbosa da Silva 

Charles Annibal dos Santos 

Marcia Taborda Corrêa Oliveira 

Rafael Silva da Costa 

Estagiário 
Beatriz dos Santos Correia 

 
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 

Supervisor Participante 
MARIA ISABEL DE CASTRO DE SOUZA 

Estagiário 
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 a alunos em processos críticos evidenciados ao longo da 

graduação, transparecidos por baixos CRs e 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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PROGRAMA EDUCATIVO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO (PEBIT) 

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 
Thyago Martins Cruz 

 
O programa PEBIT foi implantado na UERJ a partir do convênio firmado com a 

FIA(Fundação para a Infância e Adolescência) o convênio teve início no ano de 

1983 e está pautado no ECA-Estatuto da Criança e Adolescência.Outro convênio 

atendido pelo PEBIT é com a FAETEC (Fundação de Apoio a Escola Técnica),firmado 

no ano de 2000 que atende alunos de ensino médio, para realização de estágio 

técnico curricular em diversas áreas.Objetivando desenvolver um trabalho 

direcionado à formação global dos adolescentes, em diferentes áreas de 

atuação:educativo-cultural, psico-pedagógico e social, lazer profissionalizante e 

saúde, contribuindo com a profissionalização desses jovens.Assim, o PEBIT/UERJ 

busca o caminho oposto à exploração e sub-utilização de mão-de-obra infanto-

juvenil e reitera o compromisso da Universidade com a formação integral desses 

jovens, no sentido de colaborar para que se tornem cidadãos críticos de sua 

realidade e possuidores de direitos e deveres. Proposta Educacional do Programa 

Bolsa de Iniciação ao Trabalho- Pautada no Estatuto da Criança e do Adolescente -

ECA,Lei 8069/90 e na Lei de Diretrizes e Bases de Educação - LDB, Lei 9394/96, 

visa otimizar de experiências,possibilitando aos bolsistas o desenvolvimento de 

suas potencialidades, não somente a preparação para sua futura inserção no 

mundo do trabalho, mas também enquanto sujeitos críticos e reflexivos de sua 

cidadania.Aplicando a FAETEC a nova Lei de estágio. Para tanto, o PEBIT procura 

estimular seus bolsistas promovendo sua formação através de diversificadas ações, 

dentre outras a saber:-Cursos de capacitação (inglês Básico, Teatro, Excelência no 

atendimento,Informática,etc) -Projeto Cidadania e Cultura (visita a Museus, 

Bibliotecas,Exposições,etc);-Palestras e Seminários abordando temas de suma 

importância para os jovens(Educação,DST,Família,Contracepção,etc); - Despertar 

Educação; - Projeto Orientação Profissional. PEBIT tem como objetivo geral 

alcançar resultados e oferecer acompanhamento Educativo,Pedagógico,Social e 

Psicológico aos bolsistas,visando sua capacitação profissional e contribuindo para a 

ampliação de sua cidadania. 

 
E-mail: jesusa.jesusa@gmail.com 
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PROINICIAR VIRTUAL 

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 Participante 
Ana Lúcia Carneiro Bielinski 

Estagiário 
Pamela Pinheiro Machado 

 
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 2016:17.244 

 
E-mail: verarpn@yahoo.com.br 
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PROJETO 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 
CAREN VICTORINO REGIS 

Estagiário 
Carolina Tavares Souza 

 
O Projeto Câmara de Isenção permite padronização nos critérios para análise das 

solicitações de isenção em disciplinas dos alunos da UERJ, que ingressaram por 

Vestibular, Transferência Externa e Aproveitamento de Estudos. Lembrando que a 

Câmara de isenção possibilita agilidade nas respostas dos pedidos dos alunos, o 

que facilita a organização da vida acadêmica dos mesmos. Dessa forma, tal projeto 

está atrelado de forma direta ao calendário Acadêmico da UERJ. A preparação dos 

processos de isenção perpassa pela: orientação aos estudantes antes da realização 

do pedido, cumprimento à legislação da Universidade, convocação dos docentes, 

quando os processos já estão preparados pelo Departamento de Orientação e 

Supervisão Pedagógica (DEP/SR-1), além de orientação aos docentes sobre a 

análise que os mesmo farão. Vale destacar que, além do primeiro pedido, os 

processos podem retornar ao Departamento (DEP) para revisão, ou seja, quando o 

discente discorda do parecer do professor. O Estagiário participa de todas as 

etapas do trabalho, além de confeccionar agendas, formulários, planilhas e 

verificação dos fluxogramas dos cursos, para constatar a pertinência das 

solicitações dos alunos. No ano de 2016, mesmo sendo um ano atípico, tivemos um 

alto fluxo de atividades, pois todas as etapas da Câmara foram cumpridas, desta 

forma trabalhamos com 321 processos ao longo de todo o ano, destes:51 de alunos 

que se afastaram por intercâmbio, 39 de alunos de aproveitamento de estudos, 8 

de alunos de transferências ex-ofício, 5 de alunos de transferências externa, 218 de 

alunos de vestibular. 

 
E-mail: CARENVR@GMAIL.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 Participante 
Caren Victorino Regis 

José Ricardo Pereira Santiago Junior 

Estagiário 
Barbara Rodrigues Bittencourt 

 
O Projeto Estudante Cidadão tem o objetivo de oferecer ao Estagiário (de 

Pedagogia ou de outras Licenciaturas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

UERJ) a possibilidade de se aproximar de uma prática profissional, dentre tantas 

outras possíveis, na área de Educação. No referido projeto, as atividades 

desenvolvidas pelo Estagiário se dão conjuntamente com o grupo de pedagogos 

do Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP), vinculado à Sub-

Reitoria de Graduação (SR-1). Dentre as atividades realizadas pelo bolsista, estão: 

1) acompanhamento dos alunos que solicitaram rematrícula e integralização 

curricular; 2) confecção de relatórios com dados quantitativos de pedidos de 

rematrícula e integralização curricular por curso, além dos dados da taxa de 

conclusão dos cursos de graduação (TCG); 3) produção de um questionário que 

será enviado às Unidades Acadêmicas (UA) para saber o que as mesmas pensam 

sobre o problema de evasão e retenção estudantil; 4) análise das informações 

contidas no banco de dados dos alunos de rematrícula e integralização curricular; 

5) auxílio aos pedagogos do DEP, com relatórios referentes às informações 

coletadas no projeto, com vistas a dar suporte ás suas orientações às UA. Tais 

atividades tem como principais objetivos: 1) oferecer subsídios as Unidades 

Acadêmicas na reformulação de propostas curriculares, tendo em vista o 

embasamento dos estudos propostos pelo projeto; e 2) desenvolver ações 

pedagógicas para diminuição da evasão na UERJ. 

 
E-mail: ulisses.cavalcanti@gmail.com 
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PROJETO 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 
CAREN VICTORINO REGIS 

Estagiário 
Ana Carolina Bersch de Oliveira 

 
O Estagiário do Projeto Pedagogia em Ação realiza atividades pertinentes ao 

Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica, vinculado à Sub-Reitoria de 

Graduação (DEP/SR-1), no que concerne ao apoio e orientação às Unidades 

Acadêmicas, professores e discentes da UERJ. A confecção e/ou atualização do 

manual dos Estudantes (no ano de 2017 o manual estará totalmente online), 

manual do professor, manual do Chefe de secretaria, revisão e/ou atualização dos 

fluxogramas dos cursos de Graduação da UERJ, são algumas das atividades 

realizadas pelo Estagiário com intuito de conhecer as normas internas da 

Universidade, bem como a legislação externa educacional. Outra atividade 

desenvolvida conjuntamente com o Supervisor é a orientação sobre o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), em que o Estagiário formula 

planilhas e materiais às Unidades Acadêmicas. Para realizar tais ações faz-se 

necessário utilizar o Sistema de Graduação da UERJ (SAG), acessar o Portal do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da 

Educação (MEC) e site da UERJ (legislação UERJ). Em 2016, mesmo sendo um ano 

atípico, realizamos algumas das atividades supramencionadas, tendo em vista que 

as ações realizadas neste Projeto estão ligadas a calendários externos, como 

exemplo o ENADE; além do Calendário da Universidade. Dessa forma, o Estagiário 

(de Pedagogia ou Licenciatura) tem a possibilidade de vivenciar trabalhos na área 

de Educação, como a confecção de materiais para orientação, além de aprender 

sobre as legislações atuais de Educação. 

 
E-mail: CARENVR@GMAIL.COM 
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REFORMULAÇÃO DO PROJETO “ATUALIZAÇÃO DOCENTE EM AMBIENTE 

VIRTUAL”: DA INTENÇÃO À AÇÃO 

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 
CATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 

Estagiário 
ALINE DA SILVA MOTA 

 
A Atualização docente em Ambiente Virtual de Aprendizagem é um projeto 

desenvolvido pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP), 

subordinado à Sub Reitoria de Graduação (SR-1) em parceria com 

Superintendência de Recursos Humanos (SRH) e com o Laboratório de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (LaTIC), que tem como objetivo ambientar os 

professores recém-ingressos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

com os conteúdos sobre procedimentos acadêmico-administrativos, caracterização 

discente, avaliação da aprendizagem, projeto político pedagógico e currículo. A 

ADAVA, durante o ano de 2016, passou por um processo de reformulação que visou 

atender às demandas oriundas da avaliação realizada pelo seu público alvo. Para 

clarificarmos as necessidades de reformulação, procedemos à análise destas 

avaliações, bem como realizamos a revisão de conteúdos e do layout 

disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Desta forma, as intenções de 

reformulação foram: a) revisão, atualização, exclusão e acréscimo de conteúdos e 

b) criação de novo layout. Estas intenções foram executadas, gerando resultados 

parciais e novas metas. A ação de reformulação do projeto evidenciou que é preciso 

fixar uma rotina de revisão periódica, pois, além das demandas originadas pelas 

avaliações, há uma gama de conteúdo disponibilizado que se refere a 

procedimentos e legislações institucionais, os quais são dinâmicos em suas edições 

e alterações. Conclui-se que quanto mais a ADAVA reformula-se com vista a 

atender às necessidades de atualização e de seu público, mais atrativo se torna o 

ambiente virtual de aprendizagem, fato que pode impactar diretamente na adesão, 

permanência e conclusão dos professores participantes. 

 
E-mail: catiana-fernandes@hotmail.com 
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UERJIANOS PELO MUNDO: COMPARTILHANDO SABERES E FAZERES DE 

INTERCÂMBIO ACADÊMICO 

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 Participante 
Charles Annibal dos Santos 

Marcia Taborda Corrêa Oliveira 

Rafael Silva da Costa 

Rosana Carlos Vidal Nascimento 

Estagiário 
Andressa Dantas Cardozo 

 
A cultura contemporânea mediada pelas interfaces comunicacionais digitais em 

rede oportunizam saberes e práticas plurais de aprendizagem, por meio da Web 2.0 

os sujeitos passaram a não ser mais meros espectadores das informações 

recebidas, pois com a surgimento das Redes Sociais houve a possibilidade de criar, 

co-criar e compartilhar informações e experiências de modo mais interativo, 

produzindo novos saberes tecidos em rede colaborativamente. 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 criado pensando em 

contribuir para a formação acadêmica utilizando a interação dos alunos da 

graduação da UERJ 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 compartilham: textos, vídeos, fotos e outros recursos disponíveis, 

todo o conhecimento 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 

Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação (LaTIC/COPEI/SR1), nas 

Redes Sociais. O projeto teve início em dezembro de 2012 e ao longo do 

desenvolvimento das atividades pudemos alcançar 22.183 visualizações da página 

do blog, em média 443 visualizações por mês, sendo 12.019 visualizações do 

Brasil, 2.929 da Alemanha, 2.128 dos Estados Unidos, 916 da França, 807 da 

Russia, 321 da Ucrânia, 280 da Espanha e as outras de diversos países. Já a página 

do Facebook foi curtida por 1.565 pessoas. O projeto promove a formação de 

profissionais em sintonia com as novas demandas sociotécnicas da cibercultura. 

 
E-mail: b.s.alexsandra@gmail.com 
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IMPLANTAÇÃO DO CAPACIT-UERJ 

Área temática Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Unidade SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
PRISCILA PINHEIRO MONZATO 

Estagiário 
Jessica Moura da Luz 

Vitória Ellen Santiago de Jesus 

 
Promover a disseminação da Política de Capacitação e Desenvolvimento dos 

servidores da UERJ, bem como a realização do Programa CAPACIT-UERJ, através 

dos formatos de capacitação Interna, Externa, Afastamento para Estudo, Convênios 

e Parcerias. Este departamento visa promover ações contínuas que atendam às 

necessidades da Universidade, proporcione condições para aprimoramento e 

desenvolvimento dos Servidores Técnico-Administrativos. O CAPACIT-UERJ tem 

como objetivo geral implantar, na UERJ, um Programa de Capacitação que seja 

contínuo e que atenda às necessidades da Universidade, proporcionando aos 

Servidores Técnico-Administrativos as condições necessárias para seu 

aprimoramento e desenvolvimento profissional. Objetivos Específicos:I. Contribuir 

para o desenvolvimento do Servidor como profissional e cidadão;II. Oferecer 

conhecimentos para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados às 

comunidades interna e externa;III. Capacitar o Servidor para a realização das suas 

atividades de forma articulada com a função social da instituição;IV. Identificar 

necessidades de capacitação e demandas específicas de desenvolvimento;V. 

Proporcionar meios para o desenvolvimento integral do Servidor através da 

realização de cursos que possibilitem reflexão, integração e apropriação de novas 

competências que serão aplicadas às rotinas de trabalho;VI. Promover ações que 

visem à inter-relação dos diversos Componentes Organizacionais da Instituição. 

Ações realizadas: Prestação de auxílio pedagógico na elaboração do projeto de 

capacitação para os servidores da UERJ, realização de pesquisas sobre EAD, 

análise, revisão e ajustes de material didático e documentos, marcação de 

entrevistas com os monitores selecionados para lecionar nos cursos de capacitação, 

levantamento das instituições que oferecem cursos de capacitação para os 

servidores da UERJ. A expectativa de resultados alcançados seria a aprovação do 

programa pelas instâncias superiores para oferta dos cursos de capacitação para os 

servidores.Como até o momento isso não aconteceu e estamos vivendo um 

momento de greve e crise do Governo do Estado conseguimos apenas a 

padronização de todos os documentos necessários e levantamento de informações 

para a capacitação ocorrer em momento oportuno. 

 
E-mail: pripmz@gmail.com 
  



 

 
 290 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

POLÊM!CA - 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 
Paula Carolina Ferreira da Costa 

Rodrigo Antunes de Andrade 

 
Revista POLÊM!CA foi criada, em 2002, pelo Laboratório de Estudos 

Contemporâneo/LABORE, com o objetivo de divulgar a produção acadêmica e 

promover o debate acerca de temáticas contemporâneas e polêmicas. Trata-se de 

uma revista inteiramente eletrônica, interdisciplinar e com periodicidade trimestral. 

Quanto ao método, Polêmica funciona como um canal de comunicação estruturado 

sob a forma de uma revista, inserido na home page da UERJ, permitindo acesso 

online e rápida consulta, através de navegação fácil e agradável por seus links. A 

publicação é composta por três seções principais: o caderno Questões 

Contemporâneas, que trata de assuntos do cotidiano sob uma visão acadêmica; o 

caderno Oficinas, que difunde a produção acadêmica de centros de estudo 

vinculados ao LABORE e o Caderno Imagem, que se propõe a divulgar e discutir 

ideias, através do impacto visual. Os temas publicados pela POLÊM!CA refletem 

problemáticas contemporâneas e controversas, que afetam o país como um todo, 

ou retratam questões regionais específicas. Abordamos temáticas socialmente 

relevantes, como as questões ambientais, de saúde mental, político-sociais, entre 

outras, inspirando ações transformadoras sobre os temas em questão. Talvez, o 

melhor indicador de resultados da POLÊM!CA seja a sua capacidade de difusão de 

produção acadêmica, já que é este seu objetivo principal. Crescemos de 241.583 

acessos anuais, em 2015, para 324.176 (em torno de 890 acessos por dia), em 

2016, mais de 30% de aumento no fluxo anual. O segundo indicador, mais potente 

acadêmica e oficialmente, entretanto, a avaliação pelo sistema Qualis Capes, 

também mostrou um significativo crescimento, passamos de B3 para B2 na área de 

avaliação Psicologia e de B4 para B3 em Administração Pública e de Empresas. Por 

fim, em termos de reconhecimento e avaliação pública, obtivemos financiamento, 

em 2016, através do edital E_14/2016 - Apoio à Publicação de Periódicos Científicos 

e Tecnológicos Institucionais da FAPERJ. A revista manteve a periodicidade sem 

atrasos, publicando quatro volumes trimestrais, sendo indexada nas seguintes 

bases de dados: LATINDEX; PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES; DIADORIM; 

JOURNALS FOR FREE; E_REVISTAS. 

 
E-mail: laboreuerj@yahoo.com.br 
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ENFOLHA: MEMÓRIA INSTITUCIONAL E 

Área temática Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro CENTRO BIOMEDICO 

Unidade FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL DAVID 

Estagiário 
Matheus Aieta de Albuquerque Silva 

 
O ENFOLHA é um boletim informativo produzido pela Faculdade de Enfermagem da 

Uerj (ENF), criado em 1998, que visa coletar e divulgar informações provenientes 

da vida de nossa unidade acadêmica. Seu objetivo é socializar e agilizar a 

comunicação dentro do ambiente acadêmico entre docentes, discentes, técnico-

administrativos, egressos da faculdade, outras Escolas superiores de Enfermagem, 

órgãos de Classe e os órgãos internos da UERJ. Desta forma, contribui para a 

democratização da informação e geração de memória institucional, utilizando para 

isto as técnicas jornalísticas. O projeto tem utilizado bolsistas oriundos da 

Faculdade de comunicação, como forma de estimular o diálogo interdisciplinar e 

ampliar formas de comunicação internas à própria Universidade. Baseia-se na 

captação de notícias e narrativas junto aos atores docentes, discentes e técnico 

administrativos, tendo como fontes principais: murais existentes na faculdade, 

informes da direção, departamentos, registros em correspondência interna e 

externa, atas de reuniões do Conselho Departamental, relatos narrativos obtidos 

em entrevistas, e-mails e outros. Sua divulgação é feita on-line, através de um e-

mail (memoria.fenf@gmail.com) criado, especialmente, para esta função. Ele é 

enviado a docentes, alunos, egressos, unidades e órgãos da Uerj, Escolas de 

Enfermagem do Rio de Janeiro, seções de Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABENs), Sindicatos dos Enfermeiros e Conselhos Regionais de Enfermagem 

(COREns). Avalia-se que o ENFOLHA é estratégico para a comunicação interna e 

para conferir visibilidade às ações da Faculdade de Enfermagem junto às entidades 

representativas e para o conjunto da sociedade fluminense. 

 
E-mail: helenalealdavid@gmail.com 
  



 

 
 292 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

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 

Supervisor Participante 
Eloá Carneiro Carvalho 

Estagiário 
Thiago Barcelos do Nascimento 

 
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 no espaço da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Nesta perspectiva, 

verificou-se a importância de planejar e desenvolver ações de comunicação 

voltadas para o contexto da área de atuação da enfermagem por meio do uso dos 

murais, localizados em diversos espaços desta Faculdade. Assim, utilizando tais 

murais busca-se a ampliação e potencialização das atividades desenvolvidas em 

todos os setores da unidade acadêmica, além de veicular informação sobre a área 

da saúde e Enfermagem. Entendemos que os processos de educação e 

comunicação produzidos nos espaços de formação em saúde devem ser 

sistematizados para que se possa ampliar a repercussão dos mesmos e construir 

redes entre todos os sujeitos envolvidos. Ademais, considera-se que a universidade 

deve instituir “escutas” das práticas desenvolvidas e investir numa formação 

cultural sólida e crítica dos estudantes. Os objetivos do projeto são: contribuir para 

a organização e otimização do fluxo das informações referentes às atividades de 

caráter pedagógico e administrativo relativas à Faculdade de Enfermagem que 

envolvem estudantes, docentes e técnico-administrativos; revitalizar os murais da 

Faculdade de Enfermagem, ampliando a divulgação das atividades desenvolvidas 

em todos os setores da unidade acadêmica e de outras unidades, dentro e fora da 

universidade; e criar estratégias de ampliar a escuta dos interesses e necessidades 

da população da faculdade. 

 
E-mail: norval_souza@yahoo.com.br 
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A CONTRIBUIÇÃO DO EIC NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E NA 

FORMAÇÃO GRADUADA 

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 
Karina Pessoa da Silva 

 
O NEEPSS - Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisa em Serviço Social - possibilita 

ao bolsista a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como 

bolsista de EIC, no período, além de estudo, venho desenvolvendo atividades 

relacionadas ao trabalho de campo de uma das pesquisas em andamento e 

atividades relacionadas à garantia das condições de realização do trabalho de 

campo, sistematização e análise da pesquisa realizada nos CRAS, CREAS e Centros 

Pop da Secretaria Municipal de Assistência Social/Rio de Janeiro - SMAS/RJ. Das 

atividades de pesquisa, destacam-se o agendamento, a apresentação da pesquisa, 

a realização da entrevista com assistentes sociais, o registro de atividades 

realizadas com os usuários e a elaboração do Diário de Campo da Observação 

Sistemática. O contato inicial com as unidades sócio assistenciais é feito por 

telefone ou e-mail, mas, frequentemente, é necessário comparecer à unidade para 

marcarmos uma reunião de apresentação da pesquisa para as chefias/assistentes 

sociais e marcação da entrevista em profundidade com os assistentes sociais e 

registro das atividades profissionais realizadas com os usuários. A entrevista (com 

duração de mais ou menos duas horas) pode ser realizada num dia ou em mais de 

um dia, a depender da disponibilidade do profissional, do que ele tem a dizer, e da 

rotina da unidade. Para cada profissional entrevistado, registramos três reuniões 

com grupos de usuários, coordenada pelo profissional. Todo esse material é 

transcrito, catalogado e categorizado. Assim, para cada unidade pesquisada temos 

como resultado os Diários de Campo dos pesquisadores, as transcrições das 

entrevistas com os assistentes sociais (que alimentam o banco de dados) e as 

reuniões realizadas por cada um deles, o que resulta no material a ser submetido à 

análise teórico-crítica. A participação nesse processo exige um intenso treinamento 

teórico-prático que nos qualifica tanto para a pesquisa, como para a atividade 

profissional. A ida a campo tem me possibilitado ver a realidade das instituições, 

sua estrutura, funcionamento, observar o trabalho profissional e os desafios 

enfrentados pelos assistentes sociais, revelados nas respostas da entrevista. Com a 

divisão de tarefas entre os integrantes da equipe, as atividades previstas para o 

EIC não sobrecarreguem o bolsista que, dessa forma, pode participar no processo 

de investigação e nas atividades de estudo. 

 
E-mail: ana@vasconcelos.blog.br 
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A IMPORTÂNCIA DA BOLSA DE EIC NA GARANTIA DA 

INDISSOCIABILIDADE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO 

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 
Délis Ferreira Pinto 

 
O NEEPSS tem como objetivo contribuir na formação de pesquisadores e 

assistentes sociais e na consolidação de ações na direção do projeto do Serviço 

Social que afirma o compromisso com a classe trabalhadora, o que depende da 

qualidade das atividades e dos recursos disponíveis, quando o EIC faz a diferença. 

Os bolsistas participam ativamente da administração das atividades e controle dos 

materiais, para além das atividades de agendamento e realização de coleta de 

dados e observação de campo, o que exige um processo de formação e 

treinamento contínuos, através de leituras e participação nos grupos de 

treinamento e estudo. Desde 2016/1, sou bolsista de EIC, após longo período como 

voluntária/IC, o que me capacitou a participar das atividades de pesquisa 

(realização de entrevistas com profissionais, observação de campo, transcrições 

etc.) e extensão (organização e realização de eventos) de forma qualificada. 

Atualmente, ainda administro as condições de realização das atividades específicas 

da bolsa (manutenção das condições internas e administrativas) para manter o 

Núcleo em funcionamento. Levando em consideração que o Núcleo tem mais de 

1000 títulos, 7 computadores, TV, som, 7 componentes 

(pesquisadores/extensionistas), blog, página no “Facebook”, 2 projetos de 

pesquisa/extensão em andamento, bancos de dados, grupos de estudo e 

treinamento, produzindo conhecimento a partir do seu processo de investigação, 

percebe-se a importância do bolsista de EIC, sem o qual o funcionamento do 

NEEPSS estaria inviabilizado. A vivência desse processo possibilitou minha 

participação como coautora de trabalhos científicos, o que me deu oportunidade de 

realizar pesquisa bibliográfica e aprofundar meus estudos, sistematizar e analisar 

dados empíricos, produzidos pela equipe no período, sob a orientação da 

professora/coordenadora. A pesquisa de campo tem possibilitado, ainda, contanto 

com os espaços de atuação dos assistentes sociais, antes do estágio, o que 

enriquece ainda mais minha trajetória de formação, pois o aluno que participa de 

núcleos de pesquisa amplia sua carga horária de estudos e sua experiência, em 

comparação com os alunos que não têm a oportunidade de se inserir em um grupo 

de pesquisa. Esse processo tem, assim, me qualificado para atividades 

administrativas, de pesquisa e profissionais, num espaço criado e estruturado para 

nos desenvolver humana, intelectual e reflexivamente, resultado da participação 

nos complexos processos de produção de conhecimento. 

 
E-mail: ana@vasconcelos.blog.br 
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ACERVO BIBLIOGRAFICO DO OBSERVATORIO 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 
Thamyres Caldas Moreira 

 
A criação do Acervo do Observatório do Trabalho se justifica pela necessidade de 

estudarmos as transformações pelas quais passa o trabalho hoje, as quais vem 

alterando o perfil dos trabalhadores e de sua organização em termos mundiais, e 

no Brasil em particular. A partir dessa necessidade e com o sentido de participar da 

construção do conhecimento atualizado dessas alterações, o Acervo Bibliográfico do 

Observatório do Trabalho se propõe a realizar o cadastro de obras voltadas para tal 

debate, com base nesta temática. Com o objetivo de criar um centro de produção 

de análise de dados no campo do trabalho, propiciando a integração de 

conhecimento entre alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores 

(professores da Unidade Faculdade de Serviço Social e outras), e contribuir com 

sua instrumentalização. Como atividades desenvolvidas tivemos: Realização 

(continuidade) da catalogação e arquivamento dos documentos doados referentes 

ao Acervo Bibliográfico; Participação na elaboração de material de divulgação 

referentes ao Acervo; Empréstimo do material bibliográfico adquirido; Participação 

nas reuniões de estudos e administrativas dos Grupos de Estudo e Extensão do 

Observatório; Apoio na realização de oficinas, seminários e projeção de filmes 

referentes à temática, articulados aos eventos extensionistas do Observatório do 

Trabalho no Brasil. Como resultados tivemos: O acréscimo de material catalogado; 

A efetivação dos objetivos projetados para o semestre, no sentido da procura pelos 

diferentes seguimentos (Estudantes e Pesquisadores) do Acervo Bibliográfico do 

Observatório do Trabalho no Brasil. 

 
E-mail: mary-teixeira@uol.com.br 
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ANÁLISE GEORREFERENCIADA DA SITUAÇÃO DA SAÚDE E 

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 
VANIA MORALES SIERRA 

Supervisor Participante 
Pedro Guimarães Coscarelli 

Renato dos Santos Veloso 

Estagiário 
Vanessa Antonietta de Souza 

 
Este projeto pretende promover a interdisciplinaridade e a intersetorialidade na 

política de saúde e de assistência social, empregando o sistema de geoinformação 

em territórios estratégicos do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é desenvolver 

um sistema de geoinformação para análise conjunta da situação da saúde e 

socioassistencial. Este sistema consiste não apenas na construção de bancos de 

dados georreferenciados, mas também na formulação de indicadores para análise 

dos dados, na interpretação dos relatórios emitidos pelo sistema e na capacitação 

dos gestores para a apropriação da ferramenta. O projeto recebe financiamento da 

FAPERJ e está vinculado ao Núcleo de Estudos de Gestão e Informação (NEGI). O 

NEGI tem realizado parcerias com o IBGE, com a Secretaria de Saúde e de 

Assistência do Estado do Rio de Janeiro, além das Secretarias de Saúde e de 

Assistência dos Municípios de Angra, Queimados e Rezende, visando a construção 

do processo de análise dos dados. Especificamente em Angra o debate também 

incluiu uma abordagem sobre as pessoas com deficiência, a população indígena, 

quilombolas e pescadores. Em Queimados, temos construído parceira com as 

escolas, a fim de que os alunos possam participar da análise acerca da localização e 

da oferta de serviços públicos, desenvolvendo a capacidade de observação e o 

senso crítico acerca do seu bairro e do Município. Em dezembro, apresentamos um 

artigo sobre vigilância no Encontro de Pesquisadores em Serviço Social ENPESS em 

Ribeirão Preto. Com relação a formação de alunos, em 2016 foi oferecido um 

minicurso de "Introdução ao Banco de Dados, a partir do MySQL". Também foi 

realizado minicurso de introdução ao Quantum Giz e ao SPSS, além de também ter 

sido oferecido um minicurso sobre análise da dados quantitativos. A ferramenta 

encontra-se em pleno desenvolvimento, sendo ajustada para melhor atender as 

respostas para os pesquisadores e gestores. 

 
E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
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ASSESSORIA AO SERVIÇO SOCIAL NA 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 Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
VANIA MORALES SIERRA 

Estagiário 
Yngrid Lohaine Cardoso da Silva 

 
Este projeto está vinculado ao Núcleo de Estudos Sobre Gestão da Informação - 

NEGI, que tem trabalhado com pesquisas no serviço social voltadas a conhecer o 

processo de trabalho em que os assistentes sociais estão inseridos, com destaque 

sobre as modalidades de uso da tecnologia da informação. Entendemos que a 

utilização crítica e competente dos recursos da TI pode provocar alterações no 

desempenho de diversas atribuições e competências, tanto no atendimento direto a 

usuários e usuárias, quanto em atividades como assessoria, supervisão, formulação 

e avaliação de políticas, podendo gerar efeitos positivos em relação ao acesso aos 

direitos sociais. A apropriação deste recurso pode permitir aos profissionais otimizar 

competências e habilidades no âmbito de sua atuação junto às expressões da 

questão social em diferentes políticas sociais. Nosso objetivo nesta assessoria é o 

de auxiliar no trabalho dos assistentes sociais da Policlínica, capacitando-os no 

processo de formulação de soluções para problemas vivenciados no cotidiano do 

trabalho de atendimento. Nesta perspectiva, pretendemos reforçar o conhecimento 

sobre projetos de intervenção, a fim de desenvolver atividades de formulação, 

implementação,monitoramento e avaliação. No ano passado, participamos de 

reuniões com a equipe gestora e definimos as atividades. Realizamos o curso sobre 

elaboração e avaliação de projetos com as novas assistentes sociais contratadas e 

com a equipe de coordenação do Serviço Social. Os projetos existentes foram 

revisados e novos projetos foram elaborados. Nossa perspectiva é de avaliar esses 

projetos em 2017. Atendemos a solicitação da elaboração de um guia da rede 

assistencial de Nova Iguaçu, contendo informações relevantes solicitadas pelo 

Serviço Social. Também disponibilizamos para a gestão um mapa com os 

equipamentos (mencionados no guia) do município de Nova Iguaçu, na internet 

para subsidiar o atendimento com os usuários que buscam o Serviço Social. 

 
E-mail: vaniasierra@yahoo.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 

Supervisor Participante 
Vania Morales Sierra 

Estagiário 
Leila Aparecida da Silva de Brito Nascimento 

 
Este projeto está voltado à criação de uma base de dados informatizada, sob a 

forma de um sistema de informações, que permita agrupar parte da produção 

nacional de conhecimentos 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. O projeto integra o Núcleo de Estudos em Gestão & 

Informação (NEGI) da Faculdade de Serviço Social da UERJ e está vinculado ao 

Laboratório de Gestão e Informação (LAGI). 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. 
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As classificações dos contratos variam conforme o ponto de vista em que se coloca 

o observador, assim, as classificações penetram-se, cobrem-se ou chocam-se. 

Diante das mais variáveis, optamos em nos debruçar sobre uma: a dos contratos 

aleatórios. Podemos afirmar que há, na doutrina, uma dicotomia entre os contratos 

aleatórios e os comutativos. Os autores não são uníssonos quanto a conceituação, 

mas, de modo geral, contratos comutativos são dotados de equivalência, 

aproximada ou exata, entre as prestações. Já os contratos aleatórios não possuem 

tal contrapartida, de modo que as vantagens a alcançar são incertas, podendo ser 

maiores, iguais ou menores do que a prestação realizada para obtê-las. Essa 

temática é muito propícia no âmbito do equilíbrio das prestações, com enfoque na 

responsabilidade civil, eis que a relação entre os contratos aleatórios e os 

instrumentos atrelados ao equilíbrio contratual é bastante tormentosa. A doutrina 

tradicionalmente assinala que a incidência da lesão, do estado de perigo e da teoria 

da onerosidade excessiva incidem apenas nos contratos comutativos. Através de 

pesquisas, tentaremos demonstrar que a visão clássica foi aos poucos perdendo 

espaço na literatura jurídica e nos tribunais. Desse modo, veremos que os contratos 

aleatórios não estão completamente imunes à ocorrência de certos eventos e, por 

conseguinte, não há justificativa para afastar a tutela jurídica que promova o 

reequilíbrio contratual. Desenvolvemos as atividades no âmbito da literatura 

jurídica clássica sob as lentes de Caio Mário, Pontes de Miranda, Carvalho de 

Mendonça, Clovis Bevilaqua, Darcy Bessone e Orlando Gomes. No que concerne ao 

posicionamentos dos tribunais acerca dos novos paradigmas atrelados aos 

institutos do equilíbrio contratual, realizamos a pesquisa no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) e nos Tribunais de Justiça (TJ-RJ, TJ-SP, TJ-RS e TJ-DFT). Por último, 

no que se refere aos resultados alcançados, obtivemos um amplo material 

doutrinário e jurisprudencial, que servirá para embasar o objetivo do projeto. No 

mais, compreender a sistemática do ordenamento jurídico e as balizas da 

responsabilidade civil atreladas aos contratos aleatórios foi significativo. 

Futuramente, não há dúvidas que o bolsista, ao se deparar com um desequilíbrio de 

prestações nos contratos aleatórios, saberá como se posicionar diante do caso 

concreto. 
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O Fórum de Saúde do Rio de Janeiro em articulação com diversas forças políticas 

que o compõem, dentre elas: partidos políticos de esquerda, sindicatos 

,movimentos sociais,trabalhadores de saúde e projeto de extensão promoveu no 

dia 26 de maio de 2016, o “encontro popular” no bairro de Manguinhos – RJ. A 

construção do encontro teve por objetivo garantir um trabalho de base que 

articulasse universidade/movimento social/ sociedade para debater as questões de 

saúde vividas pela população local. O encontro ocorreu numa conjuntura de crise 

no Estado do Rio de Janeiro, com greves na saúde, em decorrência da prioridade 

que o capital tem ocupado na gestão das políticas públicas, onde medidas 

privatistas da gestão do serviço como as Organizações Sociais tem se expandido 

cada vez mais. Todo esse processo tem se traduzido no sucateamento das políticas 

públicas no estado e precarização das condições de trabalho no serviço público. O 

encontro popular representou ,nesse sentido, uma tentativa de multiplicar o debate 

a cerca da condução que o Estado tem tido em relação a gestão da saúde pública 

bem como o conceito de saúde utilizado a partir da Reforma Sanitária.ou seja, 

saúde como melhores condições de vida.e trabalho. Nesse sentido, a organização 

do encontro se deu em conjunto com a população local de Manguinhos, isto é, 

trabalhadores da saúde, associação de moradores e outras organizações políticas 

do bairro. A metodologia do encontro se deu da seguinte forma: recepção da 

população local, recreação e atividade pedagógica com as crianças da localidade, 

divisão de grupos de trabalho com temáticas em torno da questão saúde e plenária 

final, onde as discussãos tiradas em cada grupo de trabalho foram tratadas 

amplamente com todos os segmentos presentes no enconto. Um dos 

dedobramentos do encontro tem sido a efetivação de debates de temas levantados 

no Encontro popular pelos trabalhadores de saúde que atuam no Posto de Saúde 

localizado na região e a articulação do Fórum de Saúde com os trabalhadores de 

saúde e os movimentos organizados de Manguinhos.O que pode-se perceber, a 

partir do Encontro popular, é a ampliação da participação popular dos moradores 

nas ações realizadas pelos agentes comunitários de saúde na localidade. 

 
E-mail: mibravo@uol.com.br 
  



 

 
 301 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

ESTRATÉGIA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REDE E TERRITÓRIO: TESSITURAS 

DO CUIDADO E DA CIDADANIA NA SAÚDE MENTAL 

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 

Supervisor Participante 
Graziela Schaffer Machado 

Neilanza Micas Coe 

Estagiário 
Ana Gabriela Ribeiro da Silva 

Fabyane Chrystine Oliveira Soares 

 
O desafio que se coloca, hoje, aos profissionais da saúde mental na estratégia 

atenção psicossocial no território é o de construir as linhas de produção do cuidado 

e da cidadania dos usuários no âmbito das práticas do campo da saúde mental, em 

particular, dos novos equipamentos assistenciais do campo, os Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Considerando a lacuna existente de produção e sistematização 

do trabalho do cuidado na rede de atenção psicossocial com esse propósito e a 

visibilidade de novas práticas em rede no território, é que emerge a articulação em 

rede de cuidado no território da AP2.2, em parceria com outros dispositivos de 

saúde e equipamentos 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 

produz-se a formação pelo trabalho na saúde, quando se insere no cotidiano do 

CAPS, através dos seus Estagiários bolsistas e não bolsistas de EIC, na articulação 

interprofissional interna e externa nesse dispositivo, mais ainda quando estimulado 

pelo PET-Saúde-GraduaSUS da UERJ junto as equipes da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) na AP2.2 e de vincular os usuários do CAPS/UERJ no território. Neste 

sentido, os Estagiários desenvolvem suas atividades supervisionadas no CAPS 

UERJ, em particular, e no CAPSad Mané Garrincha, ambos dispositivos da 

Estratégia Atenção Psicossocial na AP2.2, através da pesquisa-intervenção junto 

aos usuários, na produção do perfil dos mesmos para vinculá-los as ESF, nas 

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 às equipes das ESF, nos equipamentos 

socioassistenciais 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 teórico-prática crítica no campo da saúde 

mental no distrito-escola. 
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Pretende-se analisar as lutas em defesa da saúde pública, estatal, de qualidade e 

contra a privatização, com ênfase nos Fóruns de Saúde e na Frente Nacional contra 

a Privatização da Saúde que surgiram em meados dos anos 2000 no Brasil.. O 

trabalho objetiva destacar o papel da sociedade civil na defesa da Saúde, tendo 

como referencial os pressupostos preconizados no projeto de Reforma Sanitária 

brasileira dos anos 1980. A metodologia utilizada pauta-se na análise histórica da 

política de saúde a partir de meados dos anos 1970. Utiliza-se como procedimentos 

a revisão bibliográfica. No final da década 1970, com o processo de 

redemocratização do país, ocorreu na saúde um movimento significativo, 

denominado Movimento Sanitário, que congregou os trabalhadores de saúde e os 

movimentos sociais, e elaborou a proposta da Reforma Sanitária brasileira que teve 

densidade nos anos 1980 ,na Constituição de 1988.. Nos anos 1990, com a Política 

de Ajuste, diversas entidades substituíram suas lutas coletivas por lutas 

corporativas. Nesta conjuntura, de fragilização e fragmentação dos movimentos, 

não se conseguiu uma defesa da Seguridade Social e da Saúde. Em meados dos 

anos 2000, identifica-se o ressurgimento dos movimentos sociais com a 

preocupação em articular as lutas. A mercantilização das políticas sociais e da 

saúde em particular, faz com que surjam novos mecanismos de luta como os 

Fóruns de Saúde e/ou Frentes estaduais e a Frente Nacional contra a Privatização 

da Saúde. Esta Frente tem a mesma motivação que deu sustentação às lutas 

travadas pelo Movimento Sanitário: o combate à privatização. Tanto quanto este 

Movimento, a Frente também se opõe à tendência da prestação de assistência à 

saúde como fonte de lucro. É composta por diversas entidades, movimentos 

sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, partidos políticos e projetos 

universitários tendo por objetivo defender o Sistema de Saúde público, estatal, e 

lutar contra a privatização e pela Reforma Sanitária formulada nos anos 1980 que 

tinha como bandeira: Saúde, Democracia e Socialismo. Parafraseando Berlinguer 

(1978), considera-se que para se ter saúde é necessário “modificar as condições de 

vida, as relações de trabalho, as estruturas civis da cidade e do campo, significa 

lesar interesses poderosos e olhar com audácia para o futuro”. 
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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. 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, sua implantação 

requer a implementação de uma série de mudanças no sistema de medidas 

socioeducativas de semiliberdade e nas Unidades de Internação de adolescentes em 

conflito com a lei. O Novo Departamento Geral de Medidas Socioeducativas (Novo 

Degase) foi criado em 1993 e está vinculado a Secretaria de Educação. É 

encarregado por executar as medidas de regime de semiliberdade, internação e 

internação provisória . As medidas em meio aberto ficaram sob responsabilidade 

dos municípios, sendo executadas pelo Sistema Único da Assistência Social – SUAS, 

através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. O 

Novo DEGASE possui seis unidades de internação, seis de internação provisória, 

dezesseis de semiliberdade e uma destinada à recepção e ao acolhimento. Dentre 

estas, apenas quatro unidades destinam-se ao público feminino, sendo três de 

semiliberdade e uma de internação. De acordo com o Instituto de Segurança 

Pública, houve uma redução de 2% nas apreensões de Adolescentes ao longo do 

ano de 2016, que passaram de 11.590 em 2015 para 11.358 em 2016. Contudo, 

em dez anos, o quantitativo chegou a aumentar seis vezes , pois em 2006 era de 

1.890. Com esse número elevado de apreensões, a superlotação logo se tornou um 

dos grandes problemas enfrentados pelo Novo Degase. Nas unidades fechadas a 

capacidade total é de 946 adolescentes, mas em novembro de 2016 comportava 

2.065 internos. O regime semiaberto tem capacidade para 1.406 adolescentes, mas 

foram submetidos à restrição de liberdade 2.268 adolescentes, conforme dados do 

Relatório de Gestão Novo DEGASE, novembro de 2016. Com a superlotação, a 

implementaçao do SINASE fica ameaçada, pois a segurança torna-se vulnerável e 

corre-se o risco de não garantir a separação por critérios de idade, compleição 

física e gravidade da infração. 
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O presente trabalho busca investigar o extermínio da juventude negra enquanto 

expressão da questão social. Nesse sentido, inserimos tal fenômeno na dinâmica 

das desigualdades sociais produzidas e reproduzidas no conflito entre capital e 

trabalho, sendo mediado pelo Estado. Objetivamos investigar a cultura política 

enquanto alicerce dos instrumentos disciplinares aplicados pelo poder público nas 

Favelas, sobretudo por meio de medidas de segurança pública. Assim, analisamos 

"ethos" e o aparato ideológico que conforma os jovens negros como um 

contingente de corpos constituídos como abjetos e sendo, portanto, uma classe 

descartável. De acordo com tal demarcador, é viável questionar os critérios que 

transformam essa parcela da população em um “perigo anunciado” a todo o tecido 

social. A metodologia empregada consiste na coleta de dados da grande mídia, 

pesquisa bibliográfica sobre a temática, análise de dados estatísticos dos principais 

relatórios especializados e discussão em grupos de estudo semanais. Resultados: 

Elaboração de trabalhos para apresentação e publicação em eventos acadêmicos; 

Formação de cronologia de dados a respeito do extermínio da juventude negra; 

Produção de relatórios; Sistematização de dados por meio de fichamentos; Redação 

de artigo para o Boletim Proealc. Conclui-se que o genocídio da juventude negra 

possui diversas dimensões protagonizadas pelo Estado, quais sejam: letalidade 

policial, encarceramento em massa e cerceamento de suas atividades culturais. 

Essa questão não deve ser tratada de forma isolada, mas sempre conectada com a 

dinâmica do sistema do sistema capitalista e o aparato ideológico que compõe a 

“Metáfora da Guerra” (LEITE, 2012). Referências: LEITE, M. Da “metáfora da 

guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e políticas de segurança pública no Rio 

de Janeiro. In: Rev. bras. segur. pública | São Paulo v. 6, n. 2, 374-389 Ago/Set 

2012. pp. 374 -384. BIRMAN, P. Favela é comunidade? In: MACHADO DA SILVA, L. 

A. (Org.). Vidas sob cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2008. FARIAS, J. Da política das “margens”: reflexões 

sobre a luta contra a violêcia policial em favelas. In: BOUVIN, M.; HEREDIA, B.; 

ROSATO, A. Política, instituciones y gobierno: abordajes y perspectivas 

antropológicas sobre hacer política. Buenos Aires: Antropofagia, 2009. 
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O projeto “Mercosul: os desafios para a construção de um projeto histórico”, uma 

das linhas de pesquisa do Programa de Estudos da América Latina e Caribe 

(PROEALC), visa aprofundar e ampliar o debate sobre o processo de integração 

regional na América do Sul em todas as esferas (econômica, política, social e 

cultural) a partir de uma perspectiva que privilegie estudos sobre o enfrentamento 

da ‘questão social’ inerente as diferentes realidades de cada país. Seguindo essa 

linha, o presente trabalho busca, através do acompanhamento dos processos 

políticos nos países membros do MERCOSUL, construir aportes para análises sobre 

a região, frente a chamada “onda conservadora” que se desenvolve no tempo 

presente, destacando: as reações diplomáticas dos países do CONESUL frente ao 

retrocesso no campo dos direitos no Brasil. Materiais e métodos: Coleta de dados 

na mídia virtual sobre os países do MERCOSUL. Esses dados são organizados de 

forma cronológica e analisados posteriormente para elaboração de artigos e 

relatórios, com base em bibliografia específica e nas discussões feitas durante os 

grupos de Estudos do Proealc (GEPs). Resultados: Atualização do Banco de Dados 

mensalmente; Elaboração de sistematizações dos dados coletados e Fichamentos. 

Conclusão: O projeto destaca a importância de identificarmos como essas 

inquietações que ocorrem atualmente nos países latino-americanos podem 

influenciar no sepultamento do MERCOSUL, nos marcos do processo de globalização 

econômica e financeira e do fortalecimento de projetos que visam à privatização 

das empresas estatais, a liberdade de penetração do capital estrangeiro na América 

do Sul e a intensificação de tomada de decisões em um marco mundial que 

interferem diretamente na intensificação de conflitos locais e regionais 

(IANNI,1998). Referências: Mídias Online: Jornal El País, Estado de Minas, Revista 

Carta Capital entre outros. IANNI, O. Globalização e o neoliberalismo. Revista São 

Paulo em perspectiva, v.12, n.2, p. 27-32, 1998. NEGRI, Camilo; RIBEIRO, Elisa de 

Souza (Org). Retratos Sul-americanos: Perspectiva brasileira sobre história e 

política externa. RIBEIRO, Elisa de Sousa; PINCHEMEL, Felipe. Paradigmas da 

atuação brasileira no Mercosul. Brasilia, 2015. 

 
E-mail: silenefreire@gmail.com 
  



 

 
 307 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

O MERCOSUL, A VENEZUELA E A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO 

LIMIAR DO ASCENSO CONSERVADOR 

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 
Gabriel Felipe Oliveira de Mello 

 
O presente trabalho é parte e resultado das pesquisas desenvolvidas no projeto 

Processos Políticos na América Latina, sob orientação da professora Silene Freire. 

Podemos afirmar que a América Latina, principalmente o Brasil, viveu ao longo de 

aproximadamente uma década um período de grande crescimento econômico e 

social, marcado no plano político pela subida ao poder de governos de esquerda e 

centro-esquerda, cujas políticas externas procuravam fortalecer organismos 

multilaterais, criando assim uma política internacional mais independente e de 

valorização e colaboração entre os países da América Latina. Buscavam, dessa 

forma, valorizar o Mercosul, bem como criar outros organismos de cooperação 

multilaterais na América Latina. Não obstante, com o ascenso da ofensiva 

conservadora em todo continente e no Brasil com o governo Temer, o mesmo vem 

implementando através do Itamaraty uma nova mudança nas relações 

diplomáticas, diferente da política anterior, a atual visa dar mais ênfase nas 

questões econômicas com parceiros do Norte e procura isolar governos de centro-

esquerda no continente, como a Venezuela. É nesse sentido, o presente trabalho 

busca demonstrar como o atual governo brasileiro vem tentando isolar a Venezuela 

da política econômica do Mercosul. A metodologia a busca, coleta e análise de 

informações extraídas de mídias (jornais e blogs) online, que tem por assunto 

notícias relacionadas à processos políticos na América Latina contemporânea. 

Procura-se também ler livros e artigos relacionados aos temas, bem como 

participação no GEP – Grupo de Estudos do Proealc, o que possibilita uma melhor 

análise informações coletadas. Resultados: A coleta alimenta um banco de dados 

atualizado mensalmente; Produção de relatórios e artigos; Apresentações orais; 

Divulgação de informações e Manutenção do Boletim do Proealc. Podemos concluir 

que após a saída do Partido dos Trabalhadores, PT, da presidência da República do 

Brasil e a chegada do então governo do presidente Michel Temer (PMDB) e 

principalmente sob a liderança do ministro José Serra (PSDB) no Ministério das 

Relações Exteriores, as relações entre Brasil e Venezuela se modificaram, não há 

mais um apoio irrestrito por parte do governo brasileiro ao governo venezuelano 

sob direção do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), o governo brasileiro 

procurou articular conjuntamente com a Argentina a saída da Venezuela da 

presidência do Mercosul, bem como vem procurando ser mais crítico ao Estado 

Venezuelano. 
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A Revista Direito e Práxis é uma revista acadêmica vinculada à linha de pesquisa 

em Teoria e Filosofia do Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, 

avaliada com Qualis A1 pela Área do Direito. Sua missão é a veiculação de 

pesquisas e experiências em direitos humanos feitas de forma interdisciplinar e 

crítica nos campos da Teoria e Filosofia do Direito, Sociologia Jurídica, Direitos 

Humanos e Filosofia Política. Também fazem parte da área de interesse da 

publicação trabalhos envolvendo vivências de extensão popular, assessoria jurídica 

universitária e atuação junto aos movimentos sociais. O seu ISSN é: 2179-8966. As 

atividades envolvem a assessoria aos procedimentos de editoração da Revista, em 

especial a organização e controle de artigos recebidos, aceitos e recusados; a 

tradução de resumos (abstracts); o fechamento de edição, que inclui a 

padronização, confecção de layout dos artigos e postagem no sistema para 

divulgação; entre outras. Também faz parte do trabalho a gestão de páginas da 

revista na internet (http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju) e em 

redes sociais como o Facebook e o Medium, com o objetivo de divulgação das 

atividades realizadas e o aprofundamento do impacto das publicações. Por fim, o 

bolsista tem como responsabilidade adicional a pesquisa e cadastramento da 

Revista em bases de indexação e respositórios livres, que publiquem artigos 

utilizando licença creative commons. Em 2016, a Revista Direito & Práxis manteve 

seus resultados positivos e sua posição como A1 no sistema Web-Qualis- CAPES, 

órgão vinculado ao Ministério da Educação. O número de submissão de artigos 

continua crescendo consideravelmente. Em 2016, a revista também teve seu 

primeiro ano com publicação trimestral, o que aumentou a quantidade de trabalho 

a ser administrada pela equipe editorial. Mantivemos a Revista nas principais 

mídias sociais não apenas divulgando seus números, mas, também, promovendo 

temas e questões para reflexão. 
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Introdução: O presente trabalho desenvolvido no Programa de Estudos de América 

Latina e Caribe (PROEALC-UERJ), a partir do projeto de pesquisa Mídia e Questão 

Social no Cenário Neoliberal, sob coordenação da professora doutora Silene de 

Moraes Freire, tem como objetivo refletir sobre a violência contra a mulher, 

entendendo esse fenômeno como uma expressão da questão social que permeia as 

relações culturais, políticas e econômicas da nossa sociedade. Através da coleta de 

dados em veículos de mídias online a pesquisa busca rastrear e analisar o que os 

grandes meios de comunicação têm noticiado sobre a violência cotidiana sofrida 

pelas mulheres. Materiais e métodos: A metodologia consiste na coleta e análise de 

dados retirados de veículos de mídias online, bem como leitura de livros e artigos 

relacionados ao tema, interpretação dos dados oficiais contidos no mapa da 

violência e outros relatórios, e participação nos grupos de estudo do PROEALC 

(GEP) que ocorrem semanalmente. Fontes: (Mídias Online: G1, Rondonia Agora, 

Carta Capital, Correio Braziliense, entre outros.) Resultados: Produção de artigos e 

relatórios; Construção de um banco de dados atualizado mensalmente; 

Sistematização dos dados coletados e Publicação de artigos no Boletim Proealc. 

Conclusão: Entendemos, a partir de Chaui (2006), que a mídia perdeu o 

compromisso com a verdade, reduzindo sua ação “à mera condição de espetáculo”, 

retratando assim o interesse de um individuo ou classe social. A mídia hegemônica 

que busca manter o status quo de uma classe muitas vezes reproduz o machismo 

que constitui uma ferramenta importante de controle, sendo também responsável 

por transmitir valores e ideias a fim de influenciar a opinião pública. O trabalho 

ainda em desenvolvimento pretende identificar o papel da imprensa nacional nessa 

naturalização, como transmissora de notícias e ideias. Referências: CHAUÍ, 

Marilena. Simulacro e poder. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006. 

MORAES, Dênis de. Comunicação, Hegemonia e Contra– Hegemonia: A contribuição 

teórica de Gramsci. Revista Debates. Porto Alegre. 2010. SCHAUM, Angela; RIZZO, 

Esmeralda; PASCAL, Maria A. M; SCHWARTZ, Rosana M. P.B, (orgs). Gênero, Mídia 

e Sociedade. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2007. 
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O Brasil teve seu primeiro Código Civil elaborado e m 1 91 6 , pelo jurista Clóvis de 

Beviláqua . Antes disso , as questões relativa s à esfera privada eram regidas por 

legislações esparsas. A presente pesquisa procura entender qual era a 

fundamentação utilizada pelo Direito Civil entre 1850 e 1916 , período 

imediatamente anterior a promulgação d o Código Civil de 1916 , que entrou em 

vigor em 191 7 . Para tanto , vale se do Repertório Estatístico do Brasil: quadros 

retrospectivo s n º 1 , produzido pelo Instituto de Estatística de Geografia e 

Estatística (IBGE) e publicado em 1941 , para traçar um perfil do Brasil, no início do 

século XX , de jornais e periódicos da época que retratavam o cenário jurídico e de 

sentenças de varas cíveis do Rio de Janeiro , localizadas no Arquivo Nacional. Partiu 

se da hipótese que o judiciário no Brasil era pluralista e usava uma série de 

regulamentos, para além das leis formais na decisão dos processos judiciais. Até 

então , foi possível verificar que na grande maioria das vezes, os juízes não citavam 

nenhum fundamento formal em suas decisões. Verificou se também o uso das 

Ordenações Filipinas, ratificadas em 1603 , como complemento à s leis e doutrinas, 

bem como o uso esporádico de algumas leis. Durante o início do século XX , as 

Ordenações deixaram de ser utilizadas e as fundamentações dos juízes 

continuaram a ser baseadas em seus próprios argumentos. Diante destes 

resultados, concluiu se que invocação das Ordenações, doutrinas e outras 

legislações não faziam parte do cotidiano jurídico brasileiro e a criação de um 

instrumento de regulamentação sistematizado e mais adequado à sociedade 

mostrava se latente . 
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Diante de um aparente consenso doutrinário que afirma, de forma categórica, que 

o reconhecimento do direito de greve na Constituição de 1946 foi tranquilamente 

decidido como um imperativo daqueles “ventos democráticos do pós-guerra”, e 

significou uma importante vitória dos trabalhadores brasileiros, a pesquisa que se 

apresenta se atreveu a fazer uma singela pergunta: Será? Ao analisar os debates 

parlamentares contidos nos anais da Constituinte de 1946, a presente investigação 

busca, a partir de uma observação da dinâmica das forças, dos discursos, das 

resistências, dos fatos que fundamentaram argumentos políticos e de direito para o 

reconhecimento ou não do direito de greve no Brasil refutar a ideia de progresso 

que o direito positivo carrega. A evolução dos discursos, o comportamento da 

sociedade e da mídia são observados na busca de uma reconstituição histórica 

capaz de problematizar sem se limitar a um movimento de legitimação do direito 

por uma positivação vista por muitos como fruto de uma “racionalidade suprema e 

isenta de contaminações”. O reconhecimento e a positivação do direito de greve na 

carta de 1946 não veio de forma pacífica, houve uma intensa disputa que ficou 

esquecida e permitiu a falsa sensação de que a positivação como ocorreu, significou 

uma boa evolução legislativa. Diferente daqueles que pensam o poder constituinte 

como uma força que inaugura um novo ordenamento jurídico sem vícios, sem 

influências e cumprindo apenas aquilo que deseja a racionalidade de determinada 

sociedade, essa investigação pretende deixar claro que é necessário, sempre, fazer 

a seguinte pergunta: 
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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 três minutos de duração. A 

veiculação está prevista para começar em março na Rádio MEC AM, e é possível 

que os conteúdos sejam replicados em outras emissoras educativas vinculadas à 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Todos os programetes serão também 

disponibilizados para download gratuito no site do AudioLab 

(http://www.audiolab.uerj.br/) e no perfil do laboratório no portal colaborativo 

RadioTube (http://www.radiotube.org.br/meuperfil-2335), acessado por ativistas 

de centenas de rádios comunitárias, educativas e universitárias de todo o Brasil, 

multiplicando, assim, o alcance da iniciativa. Até dezembro de 2016, foram 

produzidos, gravados e editados, pela bolsista e por colaboradores do projeto, mais 

de 30 perfis de cientistas, pesquisadores 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, Anísio Teixeira, Aurélio Buarque de Hollanda, Josué de 

Castro e Roberto Landell de Moura. “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). Recentemente constituído como 

Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT), cadastrada no InovUerj, o 

AudioLab conta com um professor, um operador de áudio, uma bolsista Qualitec e 

uma funcionária de nível superior (jornalista), que assistem a produção, 

proporcionando um espaço privilegiado para a formação profissional e humanística 

da bolsista. 
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Este projeto tem como finalidade desenvolver atividades voltadas para o Jornalismo 

Comunitário com vários princípios: 1) por fazer parte de uma das áreas de 

implantação de UPP, o jornalismo Comunitário terá a função de levar às seis 

comunidades que formam o complexo do Turano - Matinha, Chacrinha, Rodo, 

Liberdade, 117 (entrada pela rua do Bispo 117) e Sumaré - informações que 

fortaleçam a união das pessoas que lá vivem (13.000, segundo o IBGE); 2) divulgar 

as diversas atividades desenvolvidas no complexo, com o intuito de fortalecer essas 

atividades com mais pessoas; 3) fazer chegar às moradores e aos moradores 

notícias relacionadas com o fortalecimento da cidadania; e 4) dar cursos acerca de 

noções básicas de Jornalismo, para que eles participem da produção dos meios 

jornalísticos a serem criados de acordo com a necessidade e demanda, dentro de 

critérios estabelecidos ao longo dos cursos. Essas atividades, que serão realizadas 

também com alunas e alunos do curso de Jornalismo, possibilitará a estes ter um 

conjunto de aprendizado e fortalecer sua formação sob várias óticas: 1) conhecer 

as necessidades de uma comunidade onde está implantada uma UPP; 2) constatar 

como se dá a relação entre Estado, governo e comunidade; 3) como é a relação 

entre as pessoas que vivem em uma comunidade com UPP; 4) como é o exercício 

da cidadania e o papel da Sociedade Civil, seja ela a Associação de moradores, 

quanto as diversas ONGs que trabalham no entorno, ou mesmo dentro, do 

complexo do Turano: 5) acompanharão, e participarão, da edição dos meios 

jornalísticos que serão produzidos. Este projeto também atende a uma demanda de 

presidentes de associações do Complexo do Turano proposto também para atender 

uma demanda da comunidade do morro do Turano 
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Ecos Urbanos é um site de jornalismo socioambiental urbano com reportagens 

feitas por estudantes de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da UERJ 

sob a orientação de um professor. Seu principal objetivo é contribuir, através deste 

instrumento pedagógico, para formar jornalistas com uma visão socioambiental 

crítica. O espaço dedicado hoje as questões ambientais, principalmente com a 

discussão em relação ao código florestal indica uma forte tendência de esse assunto 

ter prioridade no jornalismo em seus diversos meios de comunicação. Por este 

motivo acreditamos que as mídias sociais, sob enfoque jornalistico, seja uma forma 

de preparar nossos discentes para este novo mundo. A Agencia do programa Elos 

de Cidadania da Faculdade de Comunicação Social da uerj foi criada para o 

treinamento na cobertura sobre o meio ambiente, área fundamental para o 

equilíbrio no meio ambiente, tanto do ponto de vista do mercado nacional e 

internacional da profissão quanto da formação de cidadania. A motivação para este 

projeto se dar por conta do movimento da sustentabilidade. Dentro de uma nova 

visão ambientalista as discussões atualmente envolvem questões também sociais, 

isto é, hoje o assunto em voga é a sócio-ambientalidade. São muitas as áreas em 

que providências relacionadas a preservação do ambiente envolvem sérios desafios 

sociais, como, por exemplo, remoção de comunidades que vivem entorno de áreas 

a serem preservadas. Preparar os alunos para os dois novos mercados em 

expansão: meio ambiente e redes sociais, sob enfoque jornal isco. Outra forte 

preocupação é de levar aos receptores a construção da cidadania como fonte de 

solução para esse assunto. Capacitar os alunos para trabalhar com agencias de 

meio ambiente. 
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O Laboratório de Editoração Eletrônica (LED) é um setor fundamental para a 

formação dos estudantes, bem como para o desempenho tecnológico da Faculdade 

de Comunicação Social. Todos os projetos de informatização, criação de produtos 

de novas linguagens, novas habilitações na área do Jornalismo impresso e digital 

foram gerados dentro do Laboratório. Alguns exemplos da atuação pioneira do 

Laboratório: lº programa de transmissão online brasileiro (parceria com o 

Observatório da Imprensa da TVE); criação do primeiro produto de multimídia 

utilizando as linguagens sonora, imagem em movimento e escrita (realização do 

CD-Rom lº Encontro de Telejornalismo online etc); pesquisa avançada (lato sensu) 

na área de organização inteligente de sites com indexação de conteúdos e busca 

temática; lª agência nacional universitária de jornalismo científico (Agência UERJ de 

Notícias Científicas). O Projeto "Editoração de Publicações/ Laboratório de 

Editoração Eletrônica (LED)", coordenado pelo professor João Pedro, tem por 

objetivo dotar o Curso de Jornalismo de meios digitais, de modo a adequar a FCS 

às novas tecnologias. O Laboratório de Editoração Eletrônica (LED) é o projeto que 

dá forma ao funcionamento do LED. A base de funcionamento, até 2002, estava 

direcionada para duas áreas: a realização de produtos impressos e de multimeios, 

como sites, homepages, revistas eletrônicas e CD-Rom; e a formação dos alunos 

por meio das atividades laboratoriais. A partir de 2003, o laboratório passou a atuar 

também na área de pesquisa, na linha da tecnologia digital. Esta nova função deu 

uma configuração ao LED e o reconhecimento da pesquisa realizada, também com 

apoio da Faperj para compra de equipamentos de informática. 
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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), o projeto “Esporte no Ar” consiste na 

produção e distribuição de conteúdos radiojornalísticos sobre aspectos das 

atividades desportivas pouco explorados pela mídia de referência, tais como: 

pesquisas científicas (preparação física de atletas, nutrição, medicina, psicologia, 

comunicação), políticas públicas, marketing e negócios esportivos. A oferta de 

alternativas críticas de informação esportiva cresceu 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. A bolsista 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 centenas 

de rádios comunitárias, educativas, públicas e/ou universitárias 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. 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 A parceria com a 

Nacional também aumenta a visibilidade da produção no AudioLab FCS/UERJ, 

oferecendo vitrine importante para pesquisas desenvolvidas na UERJ que muitas 

vezes não encontram espaço para divulgação na mídia comercial. O projeto integra 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, articulando-se ainda com o Laboratório 

de Estudos de Mídia e Esporte (LEME), liderado pelo professor Ronaldo Helal, do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM/UERJ). 

 
E-mail: marcelok@uerj.br 
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ESTAGIAR NO LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA SIGNIFICA 

ALIAR OS CONHECIMENTOS DE SALA DE AULA COM AS PRÁTICAS DE 

MERCADO 

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 

Estagiário 
Thamires Rosa de Souza 

 
Laboratório de graduação, o Laboratório de Comunicação Integrada – LCI - 

congrega alunos, professores 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; 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; 

Contribuir para o enriquecimento da formação discente. 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; Projetos de comunicação interna (murais físicos 

e virtual, páginas do LCI e da FCS no Facebook etc). RESULTADOS ALCANÇADOS: 

O LCI representa, normalmente, o primeiro lugar onde os alunos estagiam. No 

laboratório, 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. O LCI, segundo os estudantes, forma um importante alicerce para 

que possam galgar novos espaços. Isso nos mostra a importância do LCI no 

enriquecimento da formação discente. 

 
E-mail: nicolau.maranini@gmail.com 
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FOTOGRAFIA DOCUMENTAL E ARQUIVO: DA FOTOGRAFIA ARTESANAL AO 

FOTOLIVRO 

Área temática Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Comunicação Visual 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
LEANDRO PIMENTEL ABREU 

Estagiário 
Ana Maria Nascimento da Silva 

 
Ao longo do ano, com o desenvolvimento do projeto Fotografia documental e 

arquivo, foi reativado o laboratório de fotografia analógica e implementado o 

laboratório digital. Além da estagiária Ana Maria Silva, participaram alunos da 

graduação na construção de uma câmera obscura dentro do laboratório analógico, 

com a finalidade de demonstrar na prática os fundamentos da formação da imagem 

fotográfica. No laboratório analógico foram feitas aulas práticas com câmera de 

orifício (pinhole), ocasião em que os alunos tiveram a oportunidade de construir 

suas câmeras artesanais, passando por todo o processo de produção das 

fotografias e de digitalização das imagens. Em 2016, concentramos o trabalho na 

elaboração de fotolivros, enfatizando a importãncia da edição e da presença 

material das imagens. O projeto se concentra na reciclagem de imagens de 

arquivos e outras origens, enfatizando as possibilidades de releituras das mesmas 

imagens a partir da montagem e da apresentação. A disponibilidade e a facilidade 

de acesso a imagens e arquivos por meio da Web possibilitou uma série de vias 

para a pesquisa e a elaboração de uma representação de caráter documental. A 

definição das intenções e a forma de realização das conexões entre as imagens e os 

textos será fundamental para o modo de recepção do trabalho. Os fotolivros 

produzidos pelos alunos apresentam diferentes formas de relação entre imagens e 

texto, alguns abdicando completamente de palavras a fim de enfatizar a montagem 

como condutora da leitura. Sem perder a ligação com a realidade, essas 

experiências com os fotolivros apontam outras vias para o desenvolvimento de um 

discurso documental e jornalístico. 

 
E-mail: pimenteleando@hotmail.com 
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LA ORAT RIO DE PES UISA  ERCADOL GICA E DE OPINIÃO P  LICA 

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 

Supervisor Participante 
João Renato de Souza C. Benazzi 

Estagiário 
Amanda Porto Teixeira 

Yasmin Morgado Luiz 

 
Criado em 1983, Laboratório de Pesquisa Mercadológica e de Opinião Pública (LPO) 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro realiza um trabalho pioneiro de apoio 

aos micro e pequenos empresários através da assessoria prestada em pesquisa de 
mercado e de opinião pública. Através da experie  ncia dos recursos humanos 

presentes no LPO a Faculdade de Comunicac  ão Social implementou, no ano de 

1996, o primeiro Programa de Pós-graduac  ão em Pesquisa Mercadológica da 

América Latina. Hoje o laboratório também funciona como espac  o de estagio 

extracurricular para alunos da graduac  ão, permitindo o desenvolvimento da teoria 

aprendida em sala de aula, via desenvolvimento de ac  ões colaborativas, tanto junto 

ao mercado quanto junto à comunidade. A produc  ão de informac  ão sobre a 

movimentac  ão e as reconstruc  ões de imaginário da cidade em processo, permitem 

ao aluno criar uma relac  ão forte com o Estado enquanto espac  o, imagem, processo 

e conceito. 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, divulgac ão e 
distribuic ão de produtos e servic  os. A releva  ncia do projeto pode ser medida não 

somente por ser uma atividade que integra a Universidade à comunidade do Estado 
do Rio de Janeiro, através da prestac  ão de servic os advindos do conhecimento aqui 

gerado, mas por atingir um público que dificilmente teria outra forma de acesso à 
assessoria em pesquisa, uma vez que se trata de um servic  o com um custo 

considerável. Concomitantemente, o Laboratório possibilita ao corpo discente da 
Faculdade de Comunicac  ão 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. 

 
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 
Elis Carneiro 

 
O Laboratório de Comunicação Dialógica (LCD) 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. A partir do trabalho 

realizado junto a esses grupos, vem sendo elaborados artigos científicos, 

seminários, cursos de extensão e filmes documentários que procuram sistematizar 

os conhecimentos gerados. Em 2016, merece destaque o lançamento nos cinemas 

do documentário de longa metragem Mídia em Movimento, que apresenta o 

trabalho de sete grupos de comunicação comunitária e alternativa da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Relacionadas a este projeto foram desenvolvidas 

diversas atividades que estão gerando desdobramentos importantes para o trabalho 

no LCD. Vale mencionar também os dois cursos de extensão promovidos pelo LCD 

em 2106: Métodos de Pesquisa e Introdução ao Photoshop, que contribuíram para a 

formação dos nossos membros e da comunidade interna e externa. Outra atividade 

importante no ano passado foi a produção de artigos científicos: enviamos três 

artigos para publicação em revistas bem conceituadas na Capes, sendo uma delas 

internacional, este já aprovado. Um quarto artigo está nesse momento em fase de 

conclusão; todos contaram com a participação de alunos de graduação. 

 
E-mail: marcelo.ernandez@gmail.com 
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LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA - LAMPE 

Área temática Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / 

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 Participante 
Lena Benzecry 

Estagiário 
Brenda Santana Sales 

 
Introdução - O Lampe constitui um espaço privilegiado para o intercâmbio 

intelectual, o desenvolvimento de atividades de extensão e de estágio no campo 

dos estudos e das práticas de comunicação. Um local frequentado por profissionais 

de comunicação, docentes e discentes de graduação e de pós-graduação da UERJ, 

de instituições brasileiras e de outros países integrados na produção de projetos, de 

eventos acadêmicos e de ferramentas de divulgação científica. Objetivos - O 

laboratório tem como objetivo manter uma política de comunicação eficaz junto a 

alunos, professores, pesquisadores, funcionários, prestadores de serviço, 

candidatos a todos os tipos de processos seletivos oferecidos pelo PPGCom/UERJ e 

à sociedade de um modo geral. O Lampe se ocupa da alimentação de canais de 

comunicação, mostrando-se presente nas principais redes sociais digitais, 

interagindo com usuários, atualizando periodicamente seu site, organizando 

eventos e divulgando a produção discente e docente de pós-graduação em 

encontros acadêmicos nacionais e internacionais e em periódicos eletrônicos. 

Atividades - A participação da estagiária da área de comunicação é fundamental 

nas rotinas de trabalho. Em termos metodológicos, a estagiária atua sob a 

supervisão da coordenadora do projeto, em trabalho direto com uma profissional da 

comunicação, pós-graduada na área e bolsista Qualitec/InovUERJ. A profissional 

ensina e monitora a estagiária no desenvolvimento de atividades como: redação, 

edição e atualização das informações sobre os eventos e atividades do PPGCom nos 

diversos canais de comunicação de que o laboratório dispõe e, sempre que 

apropriado, na imprensa, nos sites e nos jornais internos da UERJ; registro em 

vídeo dos eventos; preparação de material visual; elaboração de conteúdo para as 

redes sociais e para o canal de vídeos no Youtube. Resultados - A experiência tem 

se revelado extremamente positiva e eficaz. Por parte do PPGCom, nota-se que as 

rotinas de comunicação foram significativamente aperfeiçoadas. Os canais de 

informação estão atualizados e os eventos contam com uma logística de divulgação 

e de registro que permite um maior alcance da sociedade, bem como uma memória 

das atividades realizadas. Por parte dos Estagiários, a experiência do estágio 

promove uma formação ampla e diferenciada, uma vez que o convívio com os 

professores e pesquisadores da pós-graduação colabora para despertar o interesse 

pelo universo acadêmico paralelamente ao preparo para o mercado de trabalho. 

 
E-mail: denise.siqueira@yahoo.com.br 
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NARRATIVAS MIDIÁTICAS E EXPERIÊNCIA URBANA 

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 
David Luiz Barbosa de Souza 

 
O trabalho começou buscando linguagens audiovisuais alternativas para o 

jornalismo, considerando sua transição e subsistência em ambientes midiáticos 

diversos. Porém, no segundo ano do projeto ampliamos o objetivos para mapear e 

analisar diferentes modos de narrar que têm sido adotados tanto para contar 

notícias quanto outros gêneros que mediam a experiência urbana. A ênfase recai 

sobre os recursos audiovisuais, tais como microdocumentários e reportagens 

audiovisuais, publicadas em sites noticiosos, tentando compreender até que ponto 

eles têm sido usados de modo multimidiático, se estão associados ou não à 

produção noticiosa ou se a questão narrativa transcende a função informativa no 

jornalismo. Esse contexto acompanha, por outro lado, uma intensificação da 

importância da linguagem objetiva e de um modelo narrativo que, paradoxalmente, 

reduziria o potencial jornalístico de contar histórias no mundo atual. A perspectiva 

narrativa do jornalismo tem sido confundida com a simples dramatização da notícia. 

É preciso considerar que ser narrativo não é necessariamente adotar uma 

cronologia nem ser exclusivamente descritivo. Portanto, o projeto busca 

desenvolver outras linguagens que tratem de uma experiência sensível da cidade e 

que enfoca seus múltiplos contadores de histórias do cotidiano. Além do enfoque na 

produção audiovisual, o projeto se dedica profundamente à reflexão teórica, com 

encontros quinzenais, para estudo de debate de diferentes temas, apresentados em 

módulos semestrais. No último ano, estudamos o conceito de narrativa, no primeiro 

semestre, e de identidade cultural no segundo. Esse suporte teórico ajuda a pensar 

nos recursos para compreender a narratividade contemproânea. Como problema de 

fundo teórico está o estatuto na narrativa na cultura midiática contemporânea, 

pensando desde sua condição histórica, suas múltiplas relações com o tempo e com 

problemas éticos e estéticos, usamos uma metodologia de análise narrativa 

composta a partir de princípios da Estética da Recepção e da fenomenologia de Paul 

Ricoeur. 

 
E-mail: leticia_matheus@yahoo.com.br 
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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 

Estagiário 
Agatha Goncalves de Barros Machado 

Dayane dos Anjos Pontes 

Vinicius de Araujo Dal Cere 

 
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 Cristóvão). 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 editarias 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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PROGRAMA CAMPUS 

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 

Supervisor Participante 
Sergio Montero Souto 

Estagiário 
Christian Ayala Damasceno Barreto 

Pedro Issa Pinguelli de Lima 

Pedro Paulo Moura Decco 

Thais Goulart Rozado 

Yasmin Seda da Silveira Braz Pinto 

 
O projeto é realizado em parceria com o Departamento de Jornalismo e o CTE - 

Centro de Tecnologia Educacional - e tem um duplo objetivo: a produção de 

assuntos culturais para o programa Campus e demais programas do CTE e a 

preparação dos alunos de jornalismo para a produção, o estudo de conteúdos e 

preparação de pautas e roteiros culturais para televisão e vídeo. O objetivo é fazer 

com que a partir do pequeno núcleo dos alunos Estagiários do Cetreina o estudo 

de conteúdos se estenda a um conjunto maior de estudantes da FCS. O projeto faz 

parte de uma filosofia para a área de comunicação, adotada pela nova reitoria, que 

visa a integração dos estudantes e professores da FCS com o Centro de Tecnologia 

Educacional. Nada melhor do que os estudos sobre a cultura, para estimular esta 

parceria. Com este objetivo o Projeto aprofundamento os estudos culturais, a partir 

da confluência entre literatura e jornalismo. O recorte sobre a literatura e a crônica 

não tem por objetivo a preparação de programas literários, mas de fornecer 

subsídios culturais contextualizados, que sirvam de enquadramento para os 

programas de natureza cultural - trata-se da busca de uma semântica para os 

programas de televisão. O projeto afasta-se, pois, de uma visão instrumental e 

tecnológica da televisão, valorizando os conteúdos e os significados sócio-culturais. 

Esta, aliás, deve ser a tônica de uma televisão universitária. A base reticular que dá 

sustentação ao projeto é a pesquisa em literatura e na crônica jornalística, que está 

no centro da questão da informação desde tempos anteriores ao aparecimento da 

Imprensa. A proposta visa valorizar a programação cultural, através da elaboração 

de roteiros que sejam um diferencial na programação televisiva no Rio de Janeiro. 

Neste sentido, temos exemplos históricos, muito enraizados na cultura brasileira, 

que apontam para a farta contribuição da literatura no campo do jornalismo. O 

presente projeto se propõe a um resgate das raízes sócio-culturais brasileiras, e a 

uma análise teórico-crítica, de caráter transdisciplinar - a partir dos olhares 

antropológicos, sociológicos, literários e comunicacionais - que lance um novo olhar 

sobre a sociedade contemporânea. 

 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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RADIOATIVIDADE 

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 

Estagiário 
Fabio Silva Nascimento 

 
O Radioatividade é um programa de rádio mensal produzido por alunos da 

disciplina Radiojornalismo e pelo bolsista de EIC e por 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 – era veiculado, até julho 

de 2016, 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. O conteúdo produzido é postado no site do 

AudioLab (http://www.audiolab.uerj.br/) e no portal colaborativo RadioTube 

(http://www.radiotube.org.br/meuperfil-2335), que movimenta uma rede de 

centenas de rádios comunitárias, educativas e universitárias de todo o Brasil, sendo 

replicado gratuitamente mediante crédito. Em 2016, foram produzidos programas 

que abordaram em profundidade temas como a crise financeira do Estado do Rio, o 

sucateamento da UERJ, o questionável legado dos Jogos Olímpicos, a onda 

conservadora que atingiu as escolas, atacando conquistas em relação à diversidade 

de gênero, e as novas formas de organização do movimento estudantil. 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). Em 2017, o AudioLab encontra-se em 

entendimentos com possíveis novos parceiros, públicos e privados, para veiculação 

do programa. 

 
E-mail: marcelok@uerj.br 
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SONÁRIO - 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 

Estagiário 
Amanda Luiza Pedrosa Magalhaes 

 
As tecnologias de informação e comunicação, sobretudo a universalização da 

telefonia móvel, possibilitaram, na última década, o surgimento das chamadas 

mídias locativas, que rearticulam a comunicação a partir de sistemas de 

georreferenciamento. A localização do usuário de telefones celulares inteligentes é 

determinada por sistemas globais de posicionamento (GPS), possibilitando o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. O presente projeto busca suprir 

parte da demanda por conteúdo em áudio para smartphones por meio da criação 

de conteúdo radiofônico georreferenciado, específico para a cidade do Rio de 

Janeiro, enfocando aspectos da história social e cultural, pontos de interesse 

geográfico e arquitetônico de bairros, ruas e locais de grande visitação. O conteúdo 

está sendo desenvolvido pela bolsista, por alunos da disciplina Comunicação em 

Rádio (2º período dos cursos de graduação em Jornalismo e em Relações Públicas) 

e por colaboradores do Laboratório de Áudio (AudioLab) da Faculdade de 

Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ). Mais 

de 100 áudios sobre o Rio de Janeiro já foram gravados e, em dezembro de 2016, 

quase 50 estavam editados e prontos para distribuição. Um aplicativo para 

plataforma Android e um sistema online de gestão de áudio digital em Joomla estão 

sendo desenvolvidos em parceria com a equipe do professor associado Alexandre 

Sztajnberg, coordenador do curso de Ciência da Computação, e ligado aos 

programas de Mestrado em Eletrônica (PEL/FEN/UERJ) e Ciências Computacionais 

(CComp/IME/UERJ). Um protótipo está em fase de desenvolvimento e estará 

disponível ainda este semestre. Já foram oficializados pedidos de registro de 

patente e de marca do aplicativo/interface de comunicação junto ao INPI. Parcerias 

com outras universidades estão em andamento, no âmbito de chamada pública do 

CNPq para o desenvolvimento de projetos que apoiem a educação básica. 

Entendemos que o conteúdo poderá ser utilizado nos ensinos Fundamental II e 

Médio, auxiliando o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula e em 

incursões urbanas, podendo ser replicado em outras cidades. Recentemente 

constituído como Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT), cadastrada no 

InovUerj, o AudioLab conta com um professor, um operador de áudio, uma bolsista 

Qualitec e uma funcionária de nível superior (jornalista), que assistem toda a 

produção, possibilitando uma rica experiência que contribui para a formação 

profissional da bolsista. 

 
E-mail: marcelok@uerj.br 
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TELEJORNAL UERJ ONLINE 

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 
Bianca dos Santos Oliveira 

 
Desenvolvimento de linguagem e formato audiovisual para exibição de material 

informativo em um canal criado no YouTube. O trabalho evita o modelo tradicional 

de telejornalismo e propõe novas formas de abordagens e pautas sobre questões 

que influenciam o cotidiano dos alunos da Uerj e da sociedade em geral. (escrito 

para a 16ª Semana de Graduação - 2017) Utilizamos as metodologias de pesquisa 

exploratória e explicativa com uma abordagem qualitativa. Dessa forma, buscamos 

informações sobre o objeto (o audiovisual informativo na internet) e procuramos 

identificar as causas e características das mudanças em relação à TV, com a 

utilização de estratégias experimentais. A partir daí, procuramos uma interpretação 

qualitativa do resultado. Neste princípio de século, a comunicação vem sendo a 

palavra de ordem e a Internet, sua principal ferramenta. Televisão, rádio, correio, 

telefone, jornal, enfim, todos os meios reunidos em um único veículo. Tanto 

potencial já sugere algumas questões. Como aproveitar tamanha capacidade de 

mobilização? Que serviços e conteúdos tornar disponíveis? Como nos apropriar da 

tecnologia digital, com fins de promover o desenvolvimento sociocultural da 

sociedade? Estas perguntas envolvem muitas outras, não cabendo respostas 

simplistas, apressadas. Justamente por isso, reforçamos a necessidade de 

desenvolver projetos que sejam, eles mesmos, fontes permanentes de pesquisa, 

geradores de cultura, comprometidos com a sociedade. Assim, não basta 

simplesmente lançar uma página na Internet, mas concebê-la de forma coerente 

com a sua natureza. É preciso compreender essa teia para não se deixar enredar. A 

rede mundial de computadores encurta distâncias e permite a tão propalada 

interatividade. Mas ela não faz absolutamente nada sozinha! Ferramenta por meio 

da qual a rede se estabelece, a Internet ainda é um campo aberto a 

experimentações. Assistimos à progressiva ampliação de usuários. Exatamente 

nesse contexto se insere o nosso projeto, uma maneira inovadora de trabalhar com 

essa ferramenta , aprendendo a dominá-la. Por meio de um telejornal que 

permanece no ar, procura-se uma síntese no uso dessa tecnologia. Além do 

aspecto laboratorial do projeto, que visa à formação profissional dos alunos de 

jornalismo, nossa investigação evolui para uma outra pedagogia dos meios 

audiovisuais, buscando uma linguagem que desperte a comunidade acadêmica, de 

todas as áreas do saber, para a importância da educação para a mídia. 

 
E-mail: affonsohnunes@gmail.com 
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UERJ 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 

Estagiário 
Daiane Batista dos Santos de Almeida 

 
Desenvolvido desde 2009, com apoio financeiro 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), 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 bolsista e colaboradores, e postado no site do AudioLab 

(http://www.audiolab.uerj.br/) e no portal colaborativo RadioTube 

(http://www.radiotube.org.br/meuperfil-2335), que movimenta uma rede de 

centenas de rádios comunitárias, educativas e universitárias de todo o Brasil. Até 

dezembro de 2016, mais de 350 conteúdos tinham sido publicados no perfil do 

AudioLab FCS/UERJ no RadioTube, alguns deles superando a marca de 1.500 

acessos e 100 downloads. Desse universo, mais de 50 reportagens foram 

produzidas ao longo de 2016, apesar da greve de mais de quatro meses de 

duração. Parte significativa da cobertura jornalística foi voltada justamente para a 

crise da UERJ e do Estado do Rio. Em 2013, 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 naquele ano em todas as áreas de conhecimento. 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). Oferece ainda 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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CONTINUIDADE DO PROJETO OFICINAS ESDI 

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 
Tiago Martins Amaral 

 
As oficinas e laboratórios da ESDI, desde a sua fundação, tem sido parte integrante 

e valiosa do processo de trabalho dentro da escola. Dentro da filosofia do 

´aprender fazendo´ que desde o início marcou o ensino do desenho industrial, tais 

unidades de suporte sempre tiveram papel destacado para que os objetivos 

pedagógicos das instituições de ensino de design fossem alcançados. Desde a 

fundação da ESDI, a ênfase do ensino mudou, mas as oficinas continuaram com 

basicamente a mesma configuração. Com o tempo, foi-se criando uma defasagem 

entre as necessidades rapidamente mutantes de formação e aprendizagem, e o 

suporte que as oficinas podiam efetivamente 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. Assim, procurou-se conceituar uma oficina de modelagem voltada 

ao objetivo de servir de suporte às disciplinas relacionadas a projeto de produto, 

possibilitando a confecção de modelos tridimensionais para os projetos 

desenvolvidos pelos alunos. Durante o 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 às disciplinas de Projeto e de 

Metodologia Visual (esta do primeiro ano da ESDI) que utilizam o trabalho em 

oficina como parte fundamental do curso. Com foco no Estagiário, este Projeto 

visa, através do repasse do conhecimento por ele adquirido nos anos anteriores 

(principalmente primeiro ano) fomentar e aprimorar sua habilidade no trato das 

oficinas e auxiliar os demais usuários. O Estagiário deve auxiliar os mestres 

cuidando para que as normas da oficina sejam cumpridas, como o uso dos EPIs 

(equipamento de proteção individual); auxiliar os alunos na execução das tarefas, 

indicando a forma mais apropriada de executar determinadas atividades, preparar 

os materiais a serem utilizados nas oficinas, auxiliar os mestres nas avaliações, 

zelar pela limpeza e manutenção dos ambientes. Um dos trabalhos desenvolvido 

em parceria envolvendo o Estagiário, os mestres da oficina e alguns dos 

professores de projeto de design foi a sinalização e a reformulação de regras de 

utilização das mesmas. Um mais recente se refere a um mostruário que apresenta 

o processo de trabalho envolvido na confecção de peças em pequena série. 

 
E-mail: saboya.la.esdi@gmail.com 
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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

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 Participante 
Antonio Carlos de Azevedo Ritto 

Estagiário 
Ana Luiza Barbosa Cardoso Silva 

 
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. Missão Disseminar a gestão 

empreendedora na comunidade interna e externa da UERJ. Visão Ser o interlocutor 

entre a Comunidade Acadêmica , o Governo e Sociedade na realização de parcerias 

e projetos em rede. Objetivos • desenvolver o perfil empreendedor de alunos da 

Universidade e da comunidade externa; • apoiar o planejamento de negócios dos 

empreendedores envolvidos; • promover a geração de redes de trabalho entre 

profissionais e empresas; • divulgar projetos empreendedores da Universidade; • 

promover a integração e a negociação de projetos e propostas empreendedoras 

desenvolvidas na UERJ; • orientar a proteção de produtos e de serviços 

desenvolvidos pela UERJ. 

 
E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
  



 

 
 331 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

LÍNGUA INGLESA PARA PROFISSIONAIS DE 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 
Samara de Andrade da Costa 

 
Este projeto trata de questões ligadas ao ensino e aprendizado de inglês como 

língua estrangeira através de: 1) busca de materiais didáticos de várias orientações 

teóricas e formatos digitais; 2) interação virtual de alunos e professor através de 

blog.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 o 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 as dificuldades. A primeira situação requer 

que examinemos cada caso, da forma mais detalhada possível, procurando reverter 

as 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 A visita aos sites 

indicados no blog, com o uso efetivo das atividades propostas, poderá proporcionar 

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 estrangeira. Parte desse acompanhamento vem acontecendo 

através do curso de extensão intitulado Abordagens Práticas Em Inglês Para 

Turismo repetidamente oferecido no departamento de Turismo em Teresópolis. A 

experiência com a língua estrangeira propiciada através do blog vem atingindo os 

objetivos propostos, com perspectivas de consolidação no apoio à melhoria do 

desempenho geral em língua estrangeira por parte dos alunos do DTUR. Como 

resultado prático desse esforço, entre outros produtos, os alunos do curso de 

turismo vêm apresentando a produção de material de divulgação em inglês com 

vistas à divulgação oral e escrita de atrativos turísticos brasileiros a serem 

apresentados a um público estrangeiro. Este trabalho consta também no pôster 

aqui apresentado. 

 
E-mail: BEATRIZCALDAS@TERRA.COM.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 
Laura Tais Vieira da Rocha 

 
O projeto se refere à aplicação de técnicas de cartografia social no campo do 

turismo, com a produção do que intitulamos de Mapeamento Turístico Participativo 

(MTP). O objetivo principal do projeto é identificar, a partir da percepção dos 

moradores do bairro, potencialidades, atrativos turísticos nos bairros da cidade de 

Teresópolis, através de oficinas temáticas de mapeamento participativo. Além de 

auxiliar no planejamento e gestão turísticos, complementa a atividade turística 

mapeando novos atrativos no local, a partir da visão das pessoas, fazendo com que 

os próprios moradores se identifiquem e deem significado ao território. Os MTP 

proporcionam uma construção particular de turismo para cada localidade 

pesquisada, evidenciando o potencial de cada bairro. A Cartografia Social surge no 

final do século XX, quando as representações cartográficas passam a contemplar a 

participação de populações locais nos processos de produção de mapas. Envolve 

instituições como: agências governamentais, ONG´s, organizações indígenas, 

quilombolas, organismos multilaterais e de cooperação internacional, fundações 

privadas, universidades etc. (ASCELRAD e COLI, 2008). As cartografias sociais 

emanam como uma modalidade de cartografia em que, a despeito das técnicas 

mais avançadas de hoje, as próprias comunidades e agentes sociais constroem os 

mapeamentos, com base em suas interpretações, anseios e idiossincrasias. 

Aplicada ao turismo, objetivamos que o que deve ser valorizado como potencial 

turístico municipal seja oriundo da própria comunidade. Espera-se que o 

mapeamento participativo, isto é as cartografias sociais (ACSELRAD 2010) possam 

evidenciar tantos os problemas sócio-ambientais relacionados pelas comunidades 

como entraves ao turismo, como as expectativas dos cidadãos e a valorização de 

aspectos turísticos não observados pela visão de agentes sociais como a prefeitura 

e o empresariado da cidade. Nossa meta final é mapear diversos bairros da cidade 

de Teresópolis valorizando a percepção do morador na gestão e no planejamento 

turístico, para utilização da própria população. Atualmente temos resultados 

consolidados no bairro da Granja Guarani e do Caleme. No corrente ano já temos 

apoio da Associação de Moradores de Cruzeiro (AMC) e a Associação de Produtores 

Agrícolas de Cruzeiro (APAC) para realização de oficinas de MTP em Cruzeiro, bairro 

do interior do município de Teresópolis. 

 
E-mail: cleber.uerj@gmail.com 
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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 

Supervisor Participante 
Marinilza Bruno de Carvalho 

Estagiário 
Stephanie Pereira da Silva Duarte 

 
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 
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TRILHAS SENSORIAIS E RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA NO PARQUE 

NATURAL MUNICIPAL MONTANHAS DE TERESÓPOLIS, TERESÓPOLIS (RJ) 

Área temática Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 
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Orlando Beiro Marinho 

 
Ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades humanas, podemos notar 

profundas transformações na relação entre sociedade e natureza, as quais 

possibilitaram a realização de práticas variadas, incluindo momentos de uso 

harmônico dos elementos naturais, momentos de exploração visando acúmulo de 

capital, assim como tentativas de uso sustentável em prol do desenvolvimento 

econômico, social e ambiental das gerações atuais, como também das futuras. As 

paisagens também podem ser apropriadas em atividades comerciais e de lazer, 

principalmente através da prática do turismo. Nesse contexto, torna-se de 

fundamental importância o desenvolvimento de projetos e práticas que permitam 

uma maior aproximação da sociedade em relação aos ambientes naturais, 

contribuindo para a construção de uma percepção que inclua o Homem como parte 

integrante deste sistema, ou seja, destas paisagens. Por utilizarem importantes 

instrumentos pedagógicos, as “Trilhas Sensoriais” apresentam alto caráter 

educativo, além de possibilitarem importantes avanços em questões associadas à 

inclusão social. Possuem grande papel como atrativo turístico diferenciado, 

permitindo o surgimento de atividades que podem promover a economia local e a 

percepção ambiental de seus habitantes e visitantes. Sendo assim, o presente 

projeto se propôs a desenvolver roteiros / trilhas sensoriais no Parque Natural 

Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT) – Teresópolis (RJ), a partir da 

elaboração e manejo dos roteiros, assim como no trabalho efetivo de monitoria e 

acompanhamento dos visitantes nas trilhas. Como resultados, foram criados 

roteiros sensoriais em dois núcleos do PNMMT (núcleo da Pedra da Tartaruga e 

Núcleo Santa Rita), onde, ao longo do segundo semestre de 2016, foram realizadas 

atividades com professores de escolas de Teresópolis, com crianças e jovens do 

bairro de Santa Rita e entorno e com alunos do Departamento de Turismo - Uerj; 

com o intuito de divulgar o projeto, também realizamos três atividades no Parque 

Nacional da Tijuca (PNT), no Rio de Janeiro. Com base em análises qualitativas 

sobre questionários aplicados aos visitantes, foi possível refletir sobre a qualidade 

da atividade, assim como sobre a percepção dos envolvidos sobre a temática 

ambiental, ficando evidente, portanto, a real contribuição para uma maior 

aproximação na relação sociedade – natureza. 

 
E-mail: thp21@ig.com.br 
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TURISMO DE DROGAS NA HOLANDA: O PAPEL E A PERCEPÇÃO DOS 

TURISTAS BRASILEIROS 
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De acordo com a Organização Mundial de Turismo, turismo pode ser definido como 

“as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares 

diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com 

finalidade de lazer, negócios ou outras”. Dessa forma, diversas são as motivações e 

naturezas das atividades a serem desenvolvidas pelo turista, possibilitando assim a 

existência de variados “tipos de turismo”, como Turismo de Sol e Praia, Ecoturismo, 

Turismo de Esportes, Turismo Cultural e Turismo de Negócios, Eventos e Incentivo; 

os quais ainda podem apresentar subcategorias como o turismo de experiência, 

turismo religioso, turismo rural e etc. Seria possível então falar sobre um “Turismo 

de Drogas”? Onde as drogas em si poderiam apresentar grande papel como 

motivação para os deslocamentos. Nesse sentido, o turismo de drogas poderia ser 

interpretado como as viagens realizadas com o intuito de obter ou utilizar drogas, 

as quais não estejam disponíveis, ou que sejam ilegais nos locais de origem do 

turista. O presente projeto se propôs a abordar o caso holandês, mais 

especificamente a cidade de Amsterdam, e foi motivado pela criação de uma lei que 

restringiria a entrada de turistas nos coffee shops em toda a Holanda a partir de 

janeiro de 2013, mas que acabou vigorando apenas em algumas cidades próximas 

as fronteiras. Como objetivo geral, buscou-se levantar dados, que permitissem a 

análise do papel que os turistas brasileiros possuem nessa dinâmica; observar a 

percepção desses turistas sobre o tema; tentar entender o real papel motivador das 

drogas para a realização dos deslocamentos, além de também a contribuir para 

formação do bacharel em turismo em uma área de atuação com grandes 

perspectivas de crescimento. A partir de análises qualitativas, com base nos dados 

levantados com a aplicação de questionários semi-estruturados aos turistas 

brasileiros, como resultado, foi possível perceber que a temática apresentou 

fundamental importância no imaginário desses turistas, assim como papel relevante 

para a escolha desse destino, corroborando, portanto, a existência do turismo de 

drogas. Além disso houve também a organização de uma palestra sobre o tema e o 

envio de um artigo científico para um congresso internacional. 
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APOIO A CONSOLIDAÇÃO DO CLUSTER DE BIOTECNOLOGIA DO RJ: 

CRIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO. 
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Rafael Amaral de Queiroz 

 
O projeto faz parte das atribuições gerais da CEED, instância universitária de 

identificação e desenvolvimento de setores considerados estratégicos para o ERJ. 

Assim, representa a UERJ no âmbito do Grupo Executivo do Complexo Industrial 

das Ciências da Vida- GECIV-RJ, que está ligado à Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e é composto por diversas instituições, tais como o SEBRAE, a BIORIO, 

AGERIO, a CODIN, as Universidades públicas entre outras. Sua estrutura de 

trabalho funciona a partir de uma subdivisão temática que organiza o seu processo 

de trabalho, qual seja: GT de Regulação, responsável por pensar e propor políticas 

de facilitação do setor de biotecnologia junto a ANVISA; GT de Negócios, 

responsável por pensar e propor políticas que favoreçam novos empreendimentos 

na área e GT de Recursos Humanos, responsável por pensar e propor políticas de 

formação e capacitação de pessoas para atender a demanda do setor. A UERJ, 

através da CEED, coordena esse último, contando com a participação das seguintes 

instituições: Instituto Vital Brasil, FIOCRUZ, UFRJ, UFF, UEZO, IFRJ, UniFOA e UERJ. 

Como principal atividade do GT de RH do GECIV, desenvolvemos o CENTRO DE 

GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO EM BIOTECNOLOGIA. O projeto propõe 

uma 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. 

 
E-mail: tatianebuerj@gmail.com 
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SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS PARA REALIDADES MUNICIPAIS: 

INVESTIGAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DO BOLETIM 

`FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO`. 
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Unidade COORD. DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO 
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MARCIA CRISTINA PAES 

Estagiário 
Danielle Salvador Motta 

 
O projeto Soluções estratégicas para realidades municipais: investigação e 

sistematização para produção do Boletim “Fronteiras do Conhecimento” se encontra 

no âmbito da Coordenadoria de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento – CEED. 

Através do contato permanente com os municípios, a CEED 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. Do ponto de 

vista da relevância acadêmica, o projeto afirma-se como uma possibilidade de 

ampliação da visão do papel da universidade à medida que visa proporcionar 

experiências teórico-práticas com realidades muitas vezes alheias ao processo 

formativo da sala de aula, colocando a comunidade acadêmica permanentemente 

em contato com os municípios, especialmente do interior do estado, seus 

problemas e suas vocações regionais. Entretanto, o ambiente acadêmico, 

observada a sua natureza específica, possui fluxos de informação, formação e 

comunicação que nem sempre são apreendidos plenamente, uma vez que a própria 

subdivisão das áreas do conhecimento condiciona o contexto acadêmico, gerando 

muitas vezes cenários de atomização e isolamento. Tendo em vista tal problemática 

a Coordenadoria de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ, no bojo das 

ações que visam aprimorar a participação da UERJ enquanto instituição produtora 

de conhecimento, na solução dos múltiplos problemas relacionados à vida em 

sociedade, especialmente para as cidades do interior. 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. 
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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 

CA PUS UERJ RESENDE” 
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Estagiário 
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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. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Seleção de projeto no Edital FAPERJ 37/2014; sensibilização para o 

empreendedorismo e atividades da Incubadora à 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. Ser 

Unidade de Desenvolvimento Tecnológico – UDT/SR2. 
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NOME SOCIAL DE PESSOAS TRANSEXUAIS E O ACESSO A SAÚDE NO HUPE 
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Unidade HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARCIA CRISTINA BRASIL SANTOS 

Supervisor Participante 
Camila Batista Pereira 

Jessica esteves da Silva 

camilla Garcino da Silva 

Estagiário 
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Para pessoas transexuais, o uso de um nome que não corresponda a sua identidade 

de gênero é motivação para impedimentos e obstáculos de variadas ordens. Desde 

frequentar uma escola, passando pela dificuldade de ir a um hospital,culminando 

com o impedimento de adentrar ao mercado de trabalho. Neste sentido, a 

retificação do nome civil contemplando tanto o prenome como o sexo, garante a 

integração social de tais indivíduos, visto que constantemente somos incitados a 

mostrar os documentos públicos de identificação e quando os mesmos destoam da 

condição socialmente apresentada nas relações cotidianas, ocasionam situações de 

constrangimento e muitas vezes o impedimento de acesso a determinados serviços. 

Um recurso largamente utilizado por sujeitos autodeclarados transexuais é adoção 

de um “nome social”, ou seja, um “auto batismo” com uma identificação, em geral, 

de sua escolha para apresentar-se socialmente dado a impossibilidade legal da 

mudança do nome com o qual foram registradas civilmente. A adoção do nome 

social é reconhecida e legitimada por inúmeros estados e municípios do País que 

adotaram legislações locais no âmbito da administração pública para tentar garantir 

minimamente a viabilização dos direitos humanos de homens e mulheres 

transexuais e também das travestis. Alguns ministérios, como o da educação e da 

saúde também reconhecem a diversidade de gênero na formulação de suas 

políticas e adotam normativas próprias que garantem o uso do nome social. No 

caso do estado do Rio de Janeiro este direito está assegurado por meio do Decreto 

Nº 43.065 de 08 de julho de 2011 que DISPÕE SOBRE O DIREITO AO USO DO 

NOME SOCIAL POR TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A pessoa que desejar adotar esse 

recurso terá apenas que solicitar por escrito que o nome de sua escolha seja 

adotado e respeitado pela instituição a que o mesmo está vinculado ou faz uso de 

seus serviços. A adoção de um nome social para transexuais e travestis não é 

considerado “apelido” nem “falsidade ideológica” e deverá ser registrado em todos 

os protocolos, listas de chamadas, crachás, receitas medicas, cartão de banco 

(sobretudo os estatais) e demais documentos que sejam usados publicamente, 

resguardando o nome civil, apenas para uso administrativo interno.Na área da 

saúde temos a Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 que dispõe sobre os 

direitos e deveres dos usuários da saúde o respeito a diversidade, inclusive a de 

gênero. 

 
E-mail: mcristinabrasil@hotmail.com 
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APONTAMENTOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS 

TRANSEXUAIS ATENDIDAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO 

ERNESTO 
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De acordo com as Diretrizes de Assistencia ao individuo com indicação para a 

realização do Processo Transexualizador, um dos papeis do assistente social na 

equipe multiprofissional tem sido o de reconhecer a dinâmica relacional do usuario 

a fim de promover estrategias de inserção social na familia, no trabalho, nas 

instituições de ensino e nos demais espaços sociais presentes na vida da pessoa 

transexual. Nesse sentido, apresenta-se para a intervenção profissional uma gama 

bastante diversificada de demandas trazidas por tais pessoas que chegam ao 

Serviço Social, traduzidas a partir das queixas quanto a demora do procedimento 

cirurgico, quanto aos conflitos familiares causados pela rejeição da transexualidade, 

quanto a rede assistencial de apoio restrita, quanto a fragilidade em termos de 

cobertura previdenciaria, quanto a dificuldade de acesso ao trabalho, bem como de 

acesso aos medicamentos , ao tratamento fora do domicilio (TFD), aos estigma e 

preconceito social que envolvem os espaços escolares, de moradia e demais esferas 

sociais, bem como as questões acerca da retificação de nome e genero nos 

documentos pessoais e as numerosas restrições no que diz respeito ao uso do 

nome social, inclusive no proprio HUPE/UERJ. Em relação as pessoas transexuais 

atendidas, pode-se afirmar com base numa aproximação ainda parcial da amostra 

de atendidos pelo Serviço Social que esta população é predominantemente jovem e 

em sua esmagadora maioria, pertencente a fase economicamente produtiva de seu 

ciclo vital, o que torna ainda mais dramatica sua inserção social e suas condições 

de vida. São pessoas que, a principio, estariam aptas a comporem o mercado de 

trabalho, a produzirem e reproduzirem sua existencia, mas que se veem impedidas 

em função da discriminação e do preconceito, uma vez que ha limites bem 

concretos para que tais pessoas consigam se inserir e permanecer no trabalho 

remunerado num periodo da vida em que ainda não gozam de reconhecimento 

legal e em que suas performances corporais são tomadas como justificativas para 

discriminações no âmbito de empresas publicas e privadas. Neste sentido, cabe 

demarcar que entende-se que o mercado de trabalho e essencialmente desigual e 

cenario de violações cotidianas para a maioria dos/as trabalhadores/as 

assalariados/as, mas alguns grupos e individuos tornam-se ainda mais vulneraveis 

a estas desigualdades por portarem determinadas caracteristicas que são 

menosprezadas pela ordem societaria vigentes. 
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O ACOLHIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA 

DO HUPE/UERJ: CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO REALIZADO E A 

IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
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Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS CARNEIRO 

Supervisor Participante 
Michele Figueiredo Paula 

Estagiário 
Mayara Silva de Oliveira 

 
O presente trabalho apresenta o resultado da experiência de estágio de Serviço 

Social no Programa de Atenção à Saúde da Criança, do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE), mais especificamente no ambulatório de pediatria, tendo como 

eixo central a discussão do acolhimento. Abordaremos mais especificamente essa 

questão, pois identificamos que o acolhimento é uma frente de trabalho estratégica 

no processo de trabalho do Serviço Social. Pressupõe à organização do atendimento 

e à qualificação da assistência oferecida à criança e a sua família, além de se 

garantir um espaço de formação qualificada aos alunos. Apresenta entre seus 

objetivos: qualificar a demanda dos usuários, ampliar o acesso aos serviços e 

benefícios sociais, ampliar o alcance da intervenção profissional e aprofundar 

conhecimentos teórico-metodológicos das ações profissionais. As atividades 

desenvolvidas para a realização desse trabalho foram os acolhimentos realizados 

pela estagiária e o levantamento dos atendimentos realizados no acolhimento pela 

equipe de Serviço Social no período de março a dezembro de 2016. Como resultado 

desse estudo, constatamos que nesse período foram realizados 142 atendimentos 

de primeira vez e dentre esses, 63 demandaram continuidade de 

acompanhamento. Entre as demandas iniciais apresentadas pelos usuários para o 

serviço Social estão a orientação e acesso a: gratuidade dos transportes públicos, 

benefícios e programas assistenciais, medicamentos e material de cuidado, 

defensoria pública, serviços do Hupe, rede de saúde, suporte familiar, guarda, 

educação, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, casa de apoio, assistência, 

emissão de documentos, meios auxiliares de locomoção, além de questões que 

envolvem violência, negligência e abuso sexual. Ao analisar essas informações, 

constatamos que o acolhimento consegue atingir dois pilares primordiais para o 

exercício profissional num hospital escola: a qualidade do atendimento prestado a 

população usuária e a formação em serviço, buscando um maior aprendizado por 

parte do aluno. Pois para atender as demandas apresentadas, é imprescindível uma 

aproximação e análise da realidade social da população atendida, o que resulta na 

necessidade permanente de estudos acerca das legislações sociais, da temática da 

infância, violência e pobreza, da organização das políticas públicas para este 

segmento populacional e, consequentemente, se faz necessária a reatualização de 

recursos e benefícios sociais. 

 
E-mail: elaineuerj@gmail.com 
  



 

 
 344 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

UMA APROXIMAÇÃO AO DEBATE DA SAÚDE DO IDOSO, ATRAVÉS DA 

INSERÇÃO NO NÚCLEO DE ATENÇÃO AO IDOSO - NAI 

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 
NEIDE GOMES OLIVEIRA MIGUEL 

Estagiário 
Carina Paola Lima da Costa 

 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar um panorama da minha 

experiência de estágio, que ocorreu no primeiro semestre de 2016 no Núcleo de 

Atenção ao Idoso, que é uma unidade docente- assistencial do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto, e se vincula à Universidade Aberta da Terceira Idade e 

à Sub-Reitoria de Extensão e Cultura. Buscarei fazer uma análise crítica da minha 

experiência, a partir dos textos discutidos na disciplina de Estágio Supervisionado I, 

nas reuniões de supervisão do Serviço Social, no Curso de Aperfeiçoamento em 

Saúde do Idoso, e no Grupo de Estudos Multiprofissional. As atividades oferecidas 

nessa unidade especializada são fundamentais, tanto para a equipe 

multiprofissional; e nesta me incluo, pois tive a oportunidade de participar da sua 

maioria; quanto para os usuários do serviço. Dentre as atividades destacamos o 

Roda da Saúde; o Grupo Encontros com a Saúde; as atividades teóricas da equipe 

multiprofissional como: o Grupo de Estudos Multiprofissional, que apontam a 

importância do diálogo entre as diversas áreas do saber, como forma de ofertar 

uma assistência integral ao idoso e família. Nesse sentido, há o reconhecimento, 

por parte dos profissionais, que para a construção de um olhar mais abrangente 

sobre o envelhecimento, essa troca é primordial e favorece diretamente a 

população atendida, pois esta não é responsabilizada por suas condições de vida, 

mas é compreendida como fruto de um conjunto de determinantes sociais que 

interferem no processo saúde- doença. Ao interagir com o campo reconheci a 

importância de uma visão mais ampliada sobre o envelhecimento, sobretudo, no 

sentido de que existem diferentes formas de envelhecimento e essas estão 

intrinsicamente ligadas à dinâmica de produção do sistema capitalista, que produz 

e reproduz as expressões da questão social, a forma de viver e, mais tarde, como 

envelhecer. Portanto, pretendo relacionar, brevemente, os diversos aspectos 

(políticos, econômicos, sociais e culturais...) que caracterizam o envelhecimento, a 

preponderância dessa temática na atualidade, devido ao aumento dessa população, 

as alternativas (políticas públicas) propostas para o enfrentamento da mesma e, 

sobretudo, a sua particularidade para o Serviço Social. Nesse caso, abordaremos a 

intervenção da equipe do NAI, a partir dessas interfaces, buscando apreender a 

mediação existente entre os conteúdos que foram discutidos, durante esse período 

com as observações realizadas com a inserção no campo de estágio. 
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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 
Elizabeth Aline da Silva Toledo 

 
Este projeto é desenvolvido no ambulatório de Gastroenterologia da Policlínica 

Piquet Carneiro e tem por objetivo promover a integração entre a formação em 

Serviço Social e a assistência aos usuários portadores de hepatopatia crônica e 

doenças inflamatórias intestinais. O projeto visa articulação de habilidades e 

competências no âmbito teórico-prático, o que proporciona ao bolsista a vivência 

adequada para a sua formação profissional. A aluna atualmente participa 

diretamente dos atendimentos e acompanhamentos sociais dos usuários e suas 

famílias e de ações multidisciplinares. Também realiza o planejamento e execução 

dos Grupos de Sala de Espera onde são debatidos temas pertinentes à saúde e 

direitos tais como: gratuidade no transporte público, acesso à saúde, entre outros. 

Também foi realizada a sistematização de alguns atendimentos do ambulatório. 

Foram analisadas 27 Fichas Sociais sendo identificadas as principais demandas 

trazidas pelos usuários que são: gratuidade no transporte público, seguido das 

demandas por medicamentos gratuitos, orientação previdenciária, BPC, programa 

Bolsa Família e orientação ao acesso à saúde. A bolsista participou de supervisões 

teóricas com o objetivo de debater e refletir sobre a relação entre o conhecimento 

teórico-metodológico e a prática profissional. Foi elaborado pela aluna um projeto 

de intervenção que se constitui em um Guia Informatizado sobre a rede de recursos 

sócio assistenciais disponíveis para o atendimento das demandas dos usuários, que 

será executado no ano de 2017. Outras atividades realizadas foram a elaboração de 

relatórios sociais e mapeamento e atualização recursos intra e extra-institucionais. 

Este projeto tem contribuído diretamente para a formação da bolsista por tornar 

possível a identificação dos determinantes sociais na saúde e a vivência de ações 

que visam o seu enfrentamento. Vale ressaltar que no ano de 2016 as atividades 

por vezes foram interrompidas por conta do período de greve e paralisações que a 

UERJ vivenciou devido à crise do Estado e seus reflexos na Universidade. Por 

motivos de força maior, a bolsista passou por um período de estágio de 2 meses no 

setor de Acolhimento da PPC participando dos atendimentos sociais, de supervisões 

teóricas e execução da Grupos de Sala de Espera. No próximo período as atividades 

realizadas pela bolsista serão retomadas e espera-se que haja melhora no quadro 

político-institucional e financeiro para superação da crise e manutenção das 

atividades acadêmicas. 
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A REALIDADE DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO ACOLHIMENTO DA 

POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO (PPC): UM ESTUDO SOBRE O ACESSO. 

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 
ALINE DIAS DA SILVA FRAGOSO 

Estagiário 
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O setor de Acolhimento da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) é composto por uma 

equipe de três assistentes sociais e dois médicos. É considerado porta de entrada 

da unidade, e dentre as diversas demandas apresentadas ao Serviço Social do 

setor, a principal consiste em orientar os usuários sobre o funcionamento da Rede 

de Atenção a Saúde, além de esclarecê-los sobre a existência de mecanismos para 

a efetivação do direito à saúde quando mencionam dificuldades de acesso. As ações 

do projeto têm como objetivo identificar as dificuldades que os usuários atendidos 

na Policlínica Piquet Carneiro encontram para acessar as Unidades de Atenção 

Primária em Saúde no Município do Rio de Janeiro. A bolsista iniciou o processo 

com a observação e contribuição nas atividades desenvolvidas, seja no âmbito da 

elaboração ou execução, experienciando reflexão e vivência da prática profissional. 

Participou de atendimentos sociais, cujas as principais demandas estão 

relacionadas ao acesso à rede de saúde, medicamentos, benefícios previdenciários, 

acesso aos recursos assistenciais do SUS, mecanismos para efetivação do direito à 

saúde, entre outros, de modo que, teve a oportunidade de aprofundar o 

conhecimento da realidade social, que contribuíssem para a socialização de 

informações e orientações sobre o acesso à saúde e a garantia de direitos. Além de, 

realizar atividades de planejamento, execução e avaliação de grupo de sala de 

espera, na qual se busca estimular e desenvolver materiais informativos, como 

folders educativos e materiais audiovisuais. Com o objetivo de fomentar o contato 

com outras instituições e profissionais, foram estimuladas a participação em 

Fóruns, Conselhos e Seminários, que discutissem o acesso à saúde; a participação 

nas reuniões de equipe, nas quais houve participação ativa do bolsista, além da 

realização de supervisões coletivas e individuais, em que discutimos os 

instrumentos de trabalho, textos que podem ser utilizados para auxiliar nas 

orientações de alguns casos e na pesquisa. Associado a isto, realizamos 

levantamento dos usuários orientados a Atenção Primária de Saúde no ano de 

2016, a partir do livro de registros e assim, deu-se início aos contatos telefônicos, 

os quais passam por um processo de avaliação, e desta forma, busca-se identificar 

se as unidades de Atenção Primária em Saúde têm contemplado o que prevê a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), isto é, a efetivação do direito à saúde e 

da consolidação/fortalecimento da cidadania. 
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O ACOLHIMENTO DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO E SEU PROCESSO DE 

REESTRUTURAÇÃO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA REALIDADE DO 

SETOR 

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 
AMANDA DA SILVA ARAUJO 

Estagiário 
Livia Mattos de Vasconcellos 

 
O presente projeto objetiva desenvolver estudo sobre o setor de acolhimento que 

se localiza no andar térreo da Policlínica Piquet Carneiro - PPC/UERJ. Este setor foi 

fundado no ano de 2009 com o objetivo de atender uma demanda considerável de 

atendimentos que aconteciam para abertura de prontuários para acesso aos 

ambulatórios e serviços. Embora seja denominado como Acolhimento, não possui 

atendimento com triagem e classificação de risco. Os atendimentos se caracterizam 

principalmente pela escuta ativa e qualificada dos profissionais de Serviço Social, 

para encaminhamentos de demandas e resolução de problemas. Ao longo do 

tempo, as atividades do setor foram se modificando, havendo a necessidade de 

reestruturação do mesmo. Pretende-se, portanto, estabelecer planejamento sobre 

quais seus objetivos, metas e diretrizes dentro da PPC e desenvolver mecanismos 

de divulgação do setor para que seu papel seja conhecido e entendido tanto pelos 

usuários internos (pacientes que possuem prontuário e estão vinculados a algum 

ambulatório) e os usuários externos (que não possuem prontuário, mas que 

buscam os serviços da unidade) e também para os profissionais que atuam na 

instituição. Entender a importância deste setor estar seguindo as diretrizes da 

Política Nacional de Humanização do SUS - PNH/SUS e do compromisso que o 

mesmo deve ter com a perspectiva de ampliação do acesso à saúde. Dentro desse 

contexto, entendemos que o referido setor é de extrema importância para o acesso 

da população aos serviços de saúde da PPC porque funciona como uma porta de 

entrada e também por se tratar de um lócus privilegiado do desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão e por ser um espaço preocupado com o 

desenvolvimento e a formação de novos profissionais. Por essas razões, há a 

necessidade de continuar desenvolvendo esse projeto de intervenção para 

ampliação do acesso dos usuários à saúde e também por ter um papel relevante na 

realidade acadêmica. Ao longo do ano de 2016 obtivemos muito êxito neste projeto 

no que tange ao aumento do acesso de pacientes aos serviços da PPC; ao processo 

de divulgação do trabalho que é realizado no setor de acolhimento; a diminuição 

dos encaminhamentos equivocados para o setor entre outros aspectos. Houve 

também o aumento da conscientização dos usuários sobre a importância da luta 

pela saúde pública de qualidade. 
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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 POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 
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Estagiário 
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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. 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. Devido ao período de greve muito extenso 

durante o ano de 2016, algumas atividades ficaram paralisadas até agosto do 

mesmo ano e os resultados apresentados equivalem ao período de agosto a 

dezembro de 2016. Portanto, até dezembro de 2016, foram realizadas 7 reuniões 

com o grupo TAP, onde foram abordados diversos temas, tais como: privatização 

da saúde, família e acesso a medicamentos no SUS, além de uma avaliação do 

trabalho desenvolvido neste período. Também realizamos ações socioeducativas em 

grupos de sala de espera no ambulatório de Cardiologia, totalizando 8 reuniões, 

que apresentaram as Atribuições do Serviço Social, o acesso ao Transporte gratuito 

(RioCard/Vale social), etc. As duas atividades de grupo atingiram um total de 335 

usuários. Neste mesmo período foram feitos, aproximadamente, 117 atendimentos 

sociais junto aos usuários do grupo e seus respectivos acompanhamentos, 

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,marcação de consultas e 

exames via SISREG,etc. Todos os atendimentos sociais foram registrados e as 

atividades de grupo realizadas foram registradas pelo bolsista sob a supervisão da 

assistente social/Supervisora de campo.Durante este período, o bolsista, com 

supervisão do profissional de Serviço Social continuou a pesquisar sobre o perfil dos 

usuários do grupo TAP, a partir das fichas sociais de acompanhamento, entretanto, 

devido a conjuntura de greve ainda não foi possível a análise dos dados. Também 

foram realizadas supervisões mensais com discussão dos diários de campo e textos 

que ajudaram a subsidiar as questões apresentadas na realidade do campo de 

estágio, além das supervisões diárias após o término das atividades. 
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O SERVIÇO SOCIAL E AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM DOENÇAS 

CRÔNICAS: ASPECTOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E ACESSO AOS DIREITOS 

SOCIAIS 
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Centro POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 
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O projeto é desenvolvido nos ambulatórios da Policlínica Piquet Carneiro/UERJ, 

desde 2008. Há que se destacar que por ser uma atividade ininterrupta contribui 

para a manutenção de um espaço coletivo/individual de interface com a 

comunidade. As ações do projeto tem público alvo diversificado, sendo dirigidas 

tanto para o ensino quanto para a assistência. Envolve a formação profissional, o 

que abarca recursos teórico-metodológicos, como oficinas temáticas, 

dramatizações, grupos de estudo ampliados (no qual se propicia a troca de 

experiências com profissionais e alunos de outros projetos), capacitações extra-

institucionais, e ainda a realização de grupos educativos (grupos de salas de 

espera), produção de folhetos sobre prevenção em saúde, acesso ao SUS e direitos 

sociais, pesquisa quali-quantitativa, com entrevistas com os usuários dos 

ambulatórios da policlínica, com o objetivo de aprofundar o perfil dos mesmos e 

qualificar as ações desenvolvidas no projeto, uma vez que explicitam novas 

demandas apontadas pelos usuários. Pensar no papel do Serviço Social na saúde, 

remete-se aos princípios do Código de ética profissional, enquanto pressuposto 

teórico-político, aporte para enfrentamento das questões que vem sendo postas 

cotidianamente para os profissionais que atuam na saúde pública brasileira. A 

atuação do Assistente Social na saúde hoje implica num desafio para 

“materialização do atual projeto ético-político profissional e do próprio SUS” 

(Nogueira e Mioto, 2006). Questões referentes às dificuldades de acesso ao SUS se 

tornaram mais frequentes, dada a crise do Estado do RJ, que também tem 

impactado na UERJ (falta de verba de custeio, atraso nos salários e etc). Apesar do 

período atípico, mantivemos as atividades essenciais do projeto. Desse modo, 

ressaltamos que pensar em promoção da saúde, tendo como base o conceito 

ampliado de saúde, nesta conjuntura, requer e demanda do profissional de Serviço 

Social a criação de novas estratégias de ação que contribuam para a ampliação do 

acesso e consolidação da cidadania da população usuária do SUS. Estratégias essas 

que precisam incluir a questão da participação social, discussões sobre os 

determinantes sociais da saúde, como aspectos relevantes para uma nova visão do 

processo saúde-doença, na qual “a promoção da saúde situa-se em oposição crítica 

à medicalização da vida social, enfatizando o aspecto político que induziria a 

relações sociais mais igualitárias”. (MARCONDES, 2004). 
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O ACOMPANHAMENTO SOCIAL AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO 

AMBULATÓRIO DE CIRURGIA VASCULAR DA POLICLÍNICA PIQUET 

CARNEIRO/UERJ E A ARTICULAÇÃO COM O ENSINO 
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Centro POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 
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O Projeto “O acompanhamento social aos usuários acompanhados no ambulatório 

de Cirurgia Vascular da Policlínica Piquet Carneiro/UERJ e a articulação com o 

ensino” objetiva prestar assistência aos usuários do ambulatório e seus familiares, 

através de acompanhamento social e ações de cunho socioeducativo, contribuindo 

para prevenção e promoção da saúde por meio da socialização de informações e 

materiais educativos. A intenção é orientá-los sobre a existência e regulamentação 

de direitos sociais, assim como os meios para acessá-los segundo suas 

necessidades;além de problematizar as dificuldades que perpassam as suas buscas 

pelo acesso às políticas públicas, discutindo criticamente a função do Estado, com 

vistas a socializar a informação sobre a existência dos espaços de controle social e 

fomentar o interesse pela ocupação desses espaços. Ademais, o projeto também 

promove a inserção do aluno bolsista no acompanhamento do trabalho do 

assistente social e execução de algumas atividades com supervisão direta, o que 

contribui para sua formação. O ano de 2016 foi marcado pela árdua conjuntura de 

crise e, consequente, greve na UERJ que perdurou até agosto de 2016, fator que 

reduziu o desenvolvimento de algumas atividades propostas. Desta forma, os 

resultados apresentados a seguir são referentes ao período de agosto à dezembro 

do referido ano. No que tange às atividades de cunho socioeducativo foram 

realizados 9 grupos de salas de espera, nos quais foram abordadas as temáticas 

relacionadas aos direitos do idoso e ao funcionamento da rede de atenção à saúde, 

atingindo um total de 180 usuários. Neste período também foi realizado o 

acompanhamento social aos usuários e seus familiares, totalizando um quantitativo 

de 60 atendimentos, nos quais foram realizados os encaminhamentos pertinentes, 

assim como, posterior acompanhamento com vistas a identificar possíveis 

dificuldades e também atuar sobre elas. Dentre as principais demandas 

apresentadas, temos as orientações acerca de: funcionamento da rede de atenção 

à saúde; gratuidade de medicamentos e do transporte público para acesso ao 

tratamento; direitos previdenciários, etc. Também foram realizadas pesquisas para 

identificar as temáticas de interesse dos usuários para serem trabalhadas nos 

grupos de salas de espera, e levantar o perfil e principais demandas apresentadas. 

Além de realizadas atividades de supervisão, com discussões diárias sobre o fazer 

profissional e supervisões mensais embasadas por leituras bibliográficas. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CENTRO DE DIABETES DA POLICLÍNICA PIQUET 

CARNEIRO/UERJ: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO E ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS 

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 
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O projeto “Promoção da saúde no Centro de Diabetes da Policlínica Piquet 

Carneiro/UERJ:uma proposta de intervenção profissional através da articulação 

entre ensino e assistência aos usuários” tem como objetivo promover a integração 

entre a formação em Serviço Social e a assistência aos usuários atendidos no 

Centro de Diabetes por meio de intervenções assistenciais, socioeducativas, de 

participação, interdisciplinares, intersetoriais, de ações de ensino e 

pesquisa/investigação. Assim, no ano de 2016 foram feitas 92 entrevistas e a partir 

delas foram realizados diversas orientações, encaminhamentos e elaboração de 

documentos a fim de que os usuários tivessem acesso aos recursos, serviços e 

benefícios. Foi feito um levantamento da rede socioassistencial e realizados 

contatos intersetoriais para a resolução das demandas apresentadas. Dentre as 

principais demandas encontram-se: o direito ao vale-transporte gratuito, acesso a 

medicamentos, insumos, exames, consultas e organização do SUS. Foram feitos 

registros nas fichas sociais e nos prontuários eletrônicos a fim de criar um histórico 

dos usuários e estabelecer uma troca com a equipe. Destaca-se que também 

realizou-se discussão das situações com a equipe interdisciplinar para realização de 

um atendimento mais integral. A equipe encaminhou para o Serviço Social, 

principalmente, questões de adesão ao tratamento que envolvem intervenções com 

as famílias dos usuários que, em alguns casos, configuraram em violação de 

direitos. Foi realizado um levantamento do perfil dos usuários a fim de 

conhecermos melhor a população atendida e a partir desses dados elaborarmos 

outras formas de intervenção. Foram realizados grupo socioeducativos sobre os 

temas: “As atribuições do Serviço Social” e “Como ter acesso aos medicamentos e 

insumos pelo SUS”. Para a realização destes grupos foram feitos planejamentos, 

fichas de avaliação e material educativo. Assim, foram realizadas 4 reuniões de 

planejamento e 12 salas de espera que atingiram 290 pessoas no total. Por fim, 

ocorreram supervisões de estágio, nas quais o bolsista foi acompanhado nas 

diversas atividades e buscou o desenvolvimento de sua capacidade de investigar, 

apreender criticamente, estabelecer proposições e intervir na realidade social. 

Assim, a partir da execução das ações do projeto foi possível contribuir com a 

formação do aluno ao pensar a realidade e as possibilidades da intervenção 

profissional, realizando uma mediação mais clara entre teoria e prática. 

 
E-mail: raffaellerj@gmail.com 
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REPENSANDO AS ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

EM DSTS E HIV-AIDS 

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 
Laisla Danielly Silva Barros 

 
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). Os GSEs abordam, com maior ênfase, conteúdos que buscam 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 GSEs. Essas oficinas tem o propósito de possibilitar 

ao aluno vivenciar a relação profissional de saúde–usuário, além propiciar o manejo 

de técnicas de trabalho com grupos. Também são efetuadas supervisões 

diferenciadas como parte do processo de formação profissional. Apesar deste ano 

atípico, os resultados obtidos se referem especialmente aos alunos do projeto 

(bolsistas e Voluntários) na medida em que estes participaram 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 de Assistente Social. No que se refere à população usuária buscamos 

garantir as atividades individuais e os GSEs, conforme consta no escopo do projeto. 

 
E-mail: barbara.surcin@yahoo.com.br 
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INVENTÁRIO PRELIMINAR DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA CASA DE 

LEITURA DIRCE CÔRTES RIEDEL 

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 Participante 
Luciana de Avellar Mattos 

Estagiário 
DANIELLA DE CASTRO ALVES 

ISABELE SOUZA DE MORAES REGO 

LEONARDO BRUNO MELLO DOS SANTOS 

 
Trata do inventário preliminar do acervo bibliográfico que compõe a Biblioteca da 

Casa de Leitura Dirce Côrtes Riedel. Visa determinar a quantidade de exemplares 

recebidos, bem como avaliar a quantidade de duplicatas, de livros raros ou 

valiosos, de livros com dedicatórias e obras publicadas pela própria Dirce Riedel. 

Como catálogo topográfico, utilizaremos uma planilha em Excel, onde os bolsistas 

registram o autor, o título, o local, a editora, a data de publicação e alguma 

observação que acredite ser pertinente. Como por exemplo: se o livro possui 

alguma dedicatória, ou se continha algum papel escrito pela Dirce Riedel ou se 

continha anotações às margens do texto. O acervo está acondicionado em estantes 

separados por grandes assuntos e acreditamos que esta seja a melhor forma de 

organização para a casa. Os usuários poderão visitar as estantes livremente e 

encontrar os livros desejados e tem uma visão geral de todo o acervo. Os itens 

bibliográficos receberão uma numeração sequencial refletindo a ordem que ocupam 

nas estantes e cada estante por sua vez, também receberá um número. Sendo 

assim, a notação bibliográfica será composta da letra E, que se refere à estante e o 

seu número, separados por um hífen, estará o número do item, como se segue: 

E01-01, E01-02, E01-03. A próxima estante será: E02-01, E02-02 e assim 

sucessivamente. Os livros raros ou valiosos encontrados durante o processo de 

inventário, ficarão armazenados em estantes separadas, com a acesso restrito, 

visando sua preservação. Este inventário irá subsidiar a posterior catalogação no 

Software de automação das bibliotecas da Rede Sirius, SophiA. 

 
E-mail: planad@uerj.br 
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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 
Tacio Filipe Lima 

 
O CTE possui um acervo de cerca de 3730 mídias e 5100 programas que 

necessitam de uma metodologia de guarda e recuperação para que esses 

conteúdos não sejam perdidos, visando a preservação da memória da UERJ. Este 

acervo faz parte do Banco de Imagens da Videoteca, que funciona como um 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). Esse conteúdo audiovisual pode ser utilizado 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. O projeto Banco de Imagens 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, formulando uma 

metodologia para armazenamento e recuperação das imagens e preservação da 

memória da Universidade. Como resultado principal desse projeto, além da 

recuperação das mídias, está a dedicação a um patrimônio cultural muitas vezes 

esquecido e em más condições de conservação. Trata-se de um tratamento 

complexo e profundo, com a finalidade de revitalizar um bem cultural, resgatando 

valores, características históricas, estéticas do patrimônio cultural da Universidade. 

 
E-mail: viterdani@yahoo.com.br 
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CAPACITAÇÃO EM VOLUNTARIADO E ENVELHECIMENTO ATIVO 

Área temática Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
SANDRA RABELLO DE FRIAS 

Estagiário 
Raphaely Correa 

 
A Redução das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida do 

brasileiro vem fortemente contribuindo para uma mudança na estrutura 

demográfica do país. Essa nova tendência vem induzindo a sociedade brasileira a 

um processo raro de envelhecimento, que trás como consequências graves 

problemas sociais e econômicos. Num movimento contrário aos dos últimos anos, o 

mercado vem apostando na maturidade, dando visibilidade ainda que tímida ao 

envelhecimento com qualidade de vida. Nessa perspectiva a UnATI criou um projeto 

voltado a área da graduação, onde os alunos pudessem aparelhar e capacitar 

alunos idosos da UnATI para o trabalho Voluntário em asilos, bem como para a 

qualidade de vida no seu envelhecimento, visando trabalhar com os idosos da 

UnATI conceitos de autocuidado, atenção básica à saúde, voluntariado e direitos 

sociais. O projeto se constitui a partir de práticas educativas em sala de aula, onde 

os alunos da graduação poderão desempenhar sua prática através de sua formação 

acadêmica, contribuindo para o empoderamento da pessoa idosa e de sua 

dignidade. Durante a prática no campo de Estágio abordamos questões inerentes 

ao envelhecimento, incentivo à convivência social, intergeracionalidade, dignidade 

da pessoa humana, fomento a relações familiares e as relações sociais. Um aspecto 

relevante desta oficina é que a mesma visa incentivar ações voluntárias entre 

idosos institucionalizados e despertar a sensibilidade para com o próximo no que 

tange ao trabalho Voluntário. A oficina trabalha com técnicas e dinâmicas de 

práticas e saberes que possibilitem ao idoso aluno Voluntário redimensionar seus 

conhecimentos e repensar a qualidade de vida no envelhecimento. 

 
E-mail: srabello.uerj@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 
Julia Gabriela Meira Cosme 

Mellina Hypólito da Silva de Albuquerque 

 
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 
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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 Participante 
Flavia Carmagnanis 

Estagiário 
Vitória Iracema de Sousa 

 
O Campus é um programa de TV produzido pela Universidade há 21 anos, 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. O objetivo 

principal é favorecer a troca entre a Uerj e seus diferentes públicos, tanto interno 

quanto externo, promovendo uma reflexão sobre diversos temas, inclusive aqueles 

pouco abordados em outros programas jornalísticos. 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. Conta com edições 

premiadas em concursos, como a edição intitulada “Convivendo com o HIV”, 

vencedora na categoria Trabalhos de Comunicação do 8º Prêmio Visibilidade das 

Políticas Sociais, promovido pelo Conselho de Serviço Social do Rio de Janeiro em 

2014. Além de ter sido premiado por dois anos consecutivos no Festival Gramado 

Cine Vídeo. 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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A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTANCIA DA UERJ POR 

MÍDIAS SOCIAIS E VISITAS À REDE PÚBLICA E PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL 

Área temática Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

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 
DANIEL NOVAIS COUTINHO FILHO 

 
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 superior a 

distancia pública ainda é pouco conhecida dos alunos da educação básica, que 

perdem a oportunidade de profissionalização na UERJ. O Projeto Divulga EAD UERJ 

foi criado com o intuito de divulgar nas escolas estaduais de ensino médio, em 

pré−vestibulares comunitários/sociais dos 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 à 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 tem esclarecido, 

principalmente, sobre o acesso através do vestibular Cederj. A página na rede 

social é utilizada para divulgar as atividades disponibilizadas e vivenciadas pelos 

estudantes da EAD UERJ. Ao longo do ano passado as visitas foram mais limitadas, 

em virtude da greve dos professores do estado e, por isso, se limitaram a um pre-

vestibular social, localizado em São Cristóvão, onde participaram cerca de 35 pré-

vestibulandos e em uma escola estadual, localizada em Jacarepaguá, onde muitos 

alunos foram esclarecidos, inclusive os alunos do ensino de juvens e adultos/ EJA. 

Os resultados mostram o quanto a população de estudantes do ensino médio e pré-

vestibulares desconhece sobre educação a distancia, sobre os cursos a distancia da 

UERJ e, sobre a constituição e objetivos do Consórcio Cederj, ratificando a 

importância da continuidade e ampliação da divulgação desta modalidade de 

ensino, gerando oportunidade de formação superior à pessoas que antes não 

poderiam cursar uma graduação em uma instituição tão qualificada quanto é a 

UERJ. 

 
E-mail: cellysaba@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 Participante 
Antonio Carlos de Azevedo Ritto 

Estagiário 
Rafael da Silva Pereira Faustino Henrique 

 
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, 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. Como estratégia de desenvolvimento a serem 

realizadas pelo bolsista podemos resumir: Desenvolvimento do processo estratégico 

e operacional do Observatório de Inovação do INOVUERJ – Departamento de 

Inovação da SR2; Acompanhamento dos projetos; Capacitação para gestão de 

projetos e uso das ferramentas, MSproject, PHP e Java; Aprimoramento dos Sites e 

softwares, sava3, catálogo de potencialidades e o Mapa MAINE, de informações 

estratégicas. O fluxo operacional exige um gerenciamento das informações, da 

tecnologia, produtos e serviços. São atividades relevantes para a função : • 

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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PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR ATRAVÉS DOS 

EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE: 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 
Gabriel Arcanjo dos Santos Oliveira 

 
O trabalho baseia-se na atuação do Serviço Social no Exame Periódico de Saúde - 

EPS, no Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro - UERJ. O Exame Periódico de Saúde é regulamentado 

pela Portaria no 3.214 do Ministério do Trabalho e tem como objetivo central, ações 

preventivas e investigativas com relação aos agravos da saúde decorrentes do 

ambiente de trabalho. A atuação do Serviço Social realiza-se em conjunto com 

outros profissionais e desenvolve uma ação educativa junto aos servidores da UERJ, 

para que os mesmos reconheçam a prática preventiva prevista no exame, enquanto 

um recurso essencial à proteção, promoção e manutenção da saúde. Visa ainda 

incentivar a cidadania, a participação dos trabalhadores na avaliação de seu 

ambiente de trabalho e a discussão dos determinantes sociais enquanto fatores de 

adoecimento. Neste contexto abordamos o processo saúde-doença e a relação com 

o trabalho, utilizando como referencial a Saúde do Trabalhador, que compreende o 

processo de trabalho a partir da discussão do campo das Ciências Sociais e da 

Epidemiologia Social. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados na 

realização do EPS, estes consistem: na definição dos setores onde serão realizados, 

na avaliação ambiental do setor de trabalho, na abordagem individual através de 

entrevistas, na elaboração do relatório geral e socialização do mesmo para os 

trabalhadores e chefias e, por fim, na operacionalização das mudanças elencadas 

pelos trabalhadores e pelos profissionais que atuam no EPS. Para concluir, as 

principais contribuições deste estudo estão em: ultrapassar a perspectiva 

multidisciplinar visando alcançar a interdisciplinariedade na atuação; incorporar a 

discussão da organização do trabalho nas ações de promoção e prevenção à saúde 

do trabalhador, e utilizar o EPS como instrumento para intervenção concreta, 

buscando transformar as relações e condições de trabalho. 

 
E-mail: adriane.carebrasil@gmail.com 
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DATAUERJ - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE DADOS INSTITUCIONAIS 
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O DataUERJ é uma publicação anual da UERJ onde são reunidos os principais dados 

institucionais.Objetivos:Contribuir para a avaliação responsável e viabilizar a 

realização de processos permanentes de retro-análise das ações de 

gestão;disponibilizar dados sobre os aspectos acadêmicos de graduação,pós-

graduação/pesquisa,extensão, financeiros,administrativos e de recursos 

humanos;intensificar a disseminação de informações institucionais 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) 

 
E-mail: ilmaparis.bastos@gmail.com 
  



 

 
 362 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

INDICADORES INSTITUCIONAIS PARA APOIO A GESTAO DA 

UNIVERSIDADE EM PROCESSOS DE AVALIAÇAO DO MEC, TCE E OUTRAS 

INSTANCIAS GOVERNAMENTAIS. 

Área temática Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração Pública 

Centro VICE-REITORIA 
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Estagiário 
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O projeto está inserido nas atividades contínuas da Coordenação (CIDES/NIESC), 

voltadas à avaliação de dados e construção e avaliação de indicadores de 

desempenho da graduação da 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. A partir de 2016 passamos a atender também à demanda do censo 

internacional “World University Rankings-Times Higher Education (WUR/THE)”. Em 

2013/2014 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. A partir daí foram realizadas dezenas de análises de 

distribuição de notas e sua adequação à curva de distribuição normal. Disciplinas de 

cursos de diferentes áreas foram analisadas, mostrando padrões de comportamento 

distintos. Simultaneamente às análises foi desenvolvido um sistema de análise 

estatística em planilha Excel específica. Pretende-se sugerir a implantação do 

sistema como forma contínua e permanente de avaliação de cursos. 

 
E-mail: aida@uerj.br 
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A NUTRIÇÃO NO CAPS/UERJ- AÇÕES INTRA E EXTRAMUROS 
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Introdução - Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são dispositivos da rede de 

assistência à saúde mental que visam o acolhimento dos pacientes com transtornos 

mentais, sua integração com a família e a sociedade e o desenvolvimento de 

autonomia. O CAPS/UERJ é composto por equipe interdisciplinar, que inclui 

profissionais de saúde, residentes, professores e alunos de graduação. Neste 

espaço são realizadas diversas práticas terapêuticas para participação e integração 

dos usuários. Objetivo - Este trabalho relata algumas possibilidades de inserção da 

Nutrição na Saúde Mental. Resultados - A Nutrição atua promovendo oficinas que, 

entre outras atividades, possibilitam o preparo de receitas culinárias e as rodas de 

conversa sobre saúde, nutrição e hábitos alimentares, planejadas de acordo com a 

demanda dos próprios usuários. As principais atividades desenvolvidas com a 

participação da bolsista foram: (a) participação no planejamento, execução e 

avaliação da Oficina Falando de Nutrição e da Oficina Culinária; (b) avaliação 

antropométrica para diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos 

usuários, seguida do registro em prontuário com orientação da nutricionista 

responsável; (c) seleção e registro de dinâmicas de grupo; (d) confecção de 

materiais informativos (folhetos e cartazes) e de materiais de apoio para as oficinas 

(apresentações de motivação sobre o tema e receitas); impressos de orientações 

nutricionais; (e) coleta de dados para a pesquisa “Adequação das refeições 

realizadas por usuários de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no município 

do Rio de Janeiro”, por meio de entrevistas para preenchimento de questionários, 

avaliações antropométricas e avaliações do consumo alimentar; (f) visitas técnica a 

duas residências terapêuticas vinculadas ao CAPS/UERJ, locais de moradia para 

egressos de hospitais psiquiátricos visando a reinserção social. Este dispositivo 

integra a Política de Saúde Mental, sendo um ambiente ainda menos conhecido 

pelos profissionais de nutrição, porém com grande potencial para práticas de 

promoção de saúde e de alimentação saudável. Conclusão - Este estágio é uma 

oportunidade única e enriquecedora de contato com pacientes psiquiátricos durante 

a graduação. Estimula a criatividade, apresenta desafios positivos, amplia a visão 

sobre a atuação do nutricionista neste espaço, permitindo a integração teoria e 

prática; e possibilita vivenciar experiências que contribuem para a formação 

pessoal e profissional. 

 
E-mail: luamaldonado71@gmail.com 
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A PRÁTICA PROFISSIONAL DA ENFERMEIRA NO PROGRAMA CEGONHA 

CARIOCA: CENÁRIOS E CONHECIMENTOS 
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Introdução: Iniciado em 2011, o Programa Cegonha Carioca visa ampliar e 

qualificar o atendimento às gestantes da cidade do Rio de Janeiro. Fundamentado 

nos princípios da humanização e assistência busca garantir um atendimento digno; 

reduzir os índices de mortalidade materna e infantil por meio da ampliação do 

acesso, acolhimento, classificação de risco à saúde materna, fetal e perinatal; 

vinculação da gestante à unidade de referencia para assistência ao parto (visitas 

guiadas); atividades educativas para gestantes e familiares; estímulo ao 

nascimento de parto normal; disponibilização de unidade móvel (Ambulância ou 

SAMU Cegonha); atendimento na emergência obstétrica com classificação de risco; 

parto e nascimento seguros. Esse programa está vinculado à Rede Cegonha do 

Ministério da Saúde. Objetivo Geral: Analisar a prática profissional da enfermeira no 

Programa Cegonha Carioca. Objetivos Específicos: Descrever a prática profissional 

da enfermeira no programa; Caracterizar os atendimentos realizados pelas 

enfermeiras e equipe; Identificar as implicações dessa prática para a formação de 

enfermagem em saúde materna e perinatal. Principais Instituições Envolvidas: 

Maternidades municipais. Público-alvo: Enfermeiros generalistas, Enfermeiras 

obstétricas, residentes e graduandos que atuam nas atividades que são 

preconizadas pelo Programa Cegonha Carioca. Cenários do Projeto: Serviços de 

Saúde que são cenários da formação de graduandos e residentes de enfermagem 

obstétrica da ENF/UERJ. Resultados: As bolsistas atuaram em maternidades 

públicas e acompanharam as atividades desenvolvidas pelas enfermeiras, desde a 

admissão da gestante até sua alta. A partir do projeto, foram realizados 

levantamentos sobre a prática profissional e relatórios que subsidiaram a inserção 

do tema no ensino de graduação e residência de enfermagem; elaboração de 

monografia de conclusão de curso, trabalhos apresentados em eventos internos e 

externos à UERJ, e artigos científicos. 

 
E-mail: adrianalenho.uerj@gmail.com 
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A REABILITAÇÃO CARDÍACA COMO TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO 

DAS CORONARIOPATIAS 
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Atualmente as doenças cardiovasculares(DC) são uma das maiores responsáveis 

pelo número de óbitos no país tendo, em 2011, atingido 29,4% dos casos de óbitos 

registrados, deixando o Brasil entre os 10 países no mundo com maior prognóstico 

das DC. A Reabilitação Cardíaca pode ser definida como uma soma de intervenções, 

denominadas ações não farmacológicas, 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-hospitalizações, reduzir custos com a saúde, melhorar 

a qualidade de vida desses pacientes e consequentemente reduzir taxas de morbi-

mortalidade. O exercício físico se mostra como potente método de tratamento não 

farmacológico das DC, gerando melhorias em seu perfil metabólico e cardiovascular 

assim como, ganhos na qualidade de vida. O projeto de RC do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE) oferece um tratamento educativo, 

multidisciplinar no qual o paciente é provido de informações básicas sobre, sua 

doença, relação da doença com o exercício físico, trabalho, mecanismos de ação 

dos fármacos, reformulação de hábitos alimentares, cessação do tabagismo e 

controle do estresse. O Programa tem como objetivo reabilitar pacientes, visando 

restitui-lo a uma satisfatória condição clínica, física, psicológica e laborativa, 

habilitando-o para o retorno das suas atividades de vida diária, com melhora da 

qualidade de vida, melhora de seu prognóstico e atenuação de seus fatores de 

risco. Os pacientes são submetidos a exercícios físicos predominantemente aeróbios 

em esteira e/ou bicicleta estacionária com intensidade prescrita de forma individual 

a partir de Teste de Esforço, com duração de 30 minutos acrescido de exercícios de 

contra resistência durante um período de 6 meses, com uma frequência semanal de 

3 vezes. 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 devem ser 

acompanhados da utilização de meios terapêuticos, cientificamente respaldados 

que, efetivamente possibilitem prevenção das cardiopatias e melhora da qualidade 

de vida com redução da morbi-mortalidade. Conclui-se que a RC é um 

procedimento de baixo custo e deve ser vista como prioridade ao atendimento do 

cardiopata e aqueles com potencialidade de desenvolver doenças cardíacas. 

 
E-mail: luisameirelles@globo.com 
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APOIO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (NUCANE) À 
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INTRODUÇÃO: A Feira Agroecológica iniciou suas atividades na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em outubro de 2016 e sua coordenação é uma 

parceria entre a UERJ, representada pelo Instituto de Nutrição (INU), a AS-PTA – 

Agricultura Familiar e Agroecologia, a Rede Carioca de Agricultura Urbana 

(RedeCAU) e a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro 

(ABIO). A Feira possui um Comitê Gestor, composto por representantes das 

instituições mencionadas e representantes dos agricultores/artesãos. A promoção 

da feira tem como propósito: (a) fortalecer a agricultura familiar na cidade e no 

estado; (b) ampliar o acesso a alimentos agroecológicos; (c) distribuir estes 

alimentos a preços mais acessíveis; (d) estimular relações solidárias entre 

agricultores e consumidores; (e) fomentar as atividades de pesquisa, extensão e 

ensino em todas as unidades acadêmicas e (f) estimular a aproximação das 

Unidades acadêmicas envolvidas. OBJETIVO: Descrever o apoio do NUCANE na 

implementação da Feira Agroecológica na UERJ. RESULTADO: O processo de 

construção da Feira envolveu a realização de dois dias de Seminário com as 

instituições parceiras, agricultores e artesãos, a fim de discutir o funcionamento, o 

sistema de gestão, a logística, a divulgação e a ambiência da feira. Nesse evento 

foram pactuadas como prioridades: a ideia de que seja vendido, prioritariamente, 

alimentos de agricultura familiar, com foco na agricultura local, podendo englobar 

outras cidades do estado do RJ; garantir que os produtos agrícolas sejam maioria e 

que estes e o artesanato sejam provenientes da agroecologia e avalizados por 

algum grupo/cooperativa. O NUCANE apoiou toda comunicação e operacionalização 

do processo de construção, contatando agricultores e parceiros, participando das 

reuniões de construção dos seminários e atividades com o coletivo, com a criação 

da página no Facebook e outros métodos de divulgação da Feira. CONCLUSÃO: 

Conclui-se que a Feira Agroecológica se torna um espaço de acesso a alimentos 

adequados e saudáveis, de formação de alunos, e de fortalecimento da agricultura 

familiar no estado. A aluna bolsista participou desse processo de construção 

coletiva e apoiou as atividades operacionais de realização da Feira, permitindo o 

contato e troca de experiências com os agricultores e profissionais de outras 

instituições, o que tem contribuído para o aprofundamento dos conhecimentos de 

varias áreas da nutrição e ampliação de sua formação profissional. 

 
E-mail: lucastro@globo.com 
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ASSOCIAÇÃO DE VITAMINA D E DEPRESSÃO EM IDOSOS COM DOENÇAS 
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Introdução: O envelhecimento envolve diversas modificações corporais, que 

promovem alterações no estado nutricional do idoso. Receptores de vitamina D em 

locais do cérebro ligados à depressão desperta a atenção dos profissionais da 

saúde. Objetivo: Avaliar o consumo e nível sérico de vitamina D e sua relação com 

depressão em idosos com doenças cardiovasculares. Metodologia: Estudo 

transversal no qual foram avaliados 84 indivíduos de ambos os sexos, com idade a 

partir de 60 anos com histórico de evento cardiovascular, como IAM, Angina, AVE, 

RVM e Angioplastia. Os pacientes foram captados e atendidos no ambulatório do 

Instituto Nacional de Cardiologia. Foram submetidos à avaliação dietética através 

de Questionário de Frequência Alimentar, avaliação bioquímica (CT e frações; TG, 

glicose e hemoglobina glicada) e avaliação de sintomas de depressão através do 

questionário Center for Epidemiologic Studies-Depression scale- (CES-D Scale). As 

análises dietéticas foram realizadas através do programa ©Food Processer. 

Nutrition As análises estatísticas foram feitas através do programa SPSS versão 21 

e aplicados teste T student, e teste Mann Whitney U e Correlação de Pearson, nível 

de significância >0,05. Resultados: O gênero masculino correspondeu a maior parte 

da população (66,7%). Em relação a população total, 38% foram considerados com 

indicativo de depressão com uma média de 26,97 ± 9,13 pontos no questionário 

CES-D. Os valores de 25- hidroxivitamina D para os grupos com e sem indicativo 

de depressão foram de 26,34 ± 7,61 e 29,73 ± 10,39 respectivamente, porém não 

houve significância estatística. Esses valores estão insuficientes para o ponto de 

corte 30 ng/ml. Para os valores da vitamina D dietética, os grupos com e sem 

indicativo de depressão obtiveram valores abaixo do recomendado de 10 mcg para 

a população idosa. Não houve diferença significativa entre os grupos. Os idosos 

com depressão consumiram r= -0,061 e tiveram um nível sérico de vitamina D 

menor do que os que não possuem depressão r= -0,21907. Conclusão: concluímos 

que valores baixos de 25- hidroxivitamina D podem estar relacionados com a 

depressão e outros problemas cognitivos em idosos. É importante consumir valores 

de vitamina D iguais ou maiores que 10 mcg, prevenindo problemas na saúde 

óssea, na manutenção adequada da pressão arterial e menor risco de quedas em 

idosos. Palavras chave: idosos, depressão, vitamina D 
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AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A SEVERIDADE CLÍNICA DA DOENÇA 
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Introdução: A doença falciforme (DF) é a condição hereditária monogênica mais 

frequente no Brasil e no mundo. No Brasil, está distribuída de forma heterogênea 

na população, sendo mais prevalente nos estados onde ocorreu maior tráfico de 

escravos nos séculos passados. As complicações clínicas observadas são originadas 

de uma mutação genética na cadeia B da hemoglobina (HbS), que se polimeriza 

quando desoxigenada, sendo responsável pelo afoiçamento das hemácias. A DF 

caracteriza-se por apresentar anemia hemolítica crônica, eventos vaso-oclusivos 

agudos e lesões orgânicas crônicas, afetando principalmente o pulmão e os rins. As 

complicações pulmonares despontam como as causas mais freqüentes de 

mortalidade e morbidade, independente da idade, sendo a causa mais frequente de 

internação hospitalar e a principal causa de morte em adultos. Objetivo: Avaliar as 

alterações pulmonares encontradas nas provas de função respiratória (PFR) em 

pacientes adultos, com DF acompanhados no HUPE e relacionar à frequência de 

eventos vaso-oclusivos (crises álgicas, STA, AVE, priapismo, sequestro esplênico). 

Metodologia: Foram selecionados pacientes de ambos os sexos, adultos (> ou = 18 

anos), sem comorbidades inflamatórias agudas; os dados clínicos foram obtidos 

mediante revisão dos prontuários hospitalares; as PFR (espirometria e volumes 

pulmonares) foram realizadas no Serviço de Pneumologia; todos os pacientes 

assinaram o TCLE. Resultados: Foram estudados 54 pacientes (HbSS, HbSC e Hb 

Sβ) com média de idade de 31 anos (idade máxima de 70 e mínima de 18 anos). 

Desses, 25 eram homens e 29 eram mulheres. Observamos 45 pacientes (83%) 

com alteração na PFR predominando um padrão restritivo (44%) sendo que 73% 

apresentaram redução da força muscular (redução da PEmáx, PImáx ou ambas). A 

revisão clínica evidenciou que 36 pacientes (66%) apresentaram, no último ano, 

pelo menos um evento vaso-oclusivo. Discussão: A correlação entre a presença de 

anormalidades respiratórias e a frequência dos eventos vaso-oclusivos, mais do que 

a idade dos pacientes, pode ser uma evidência de que esses eventos ocorrem de 

forma continua e ininterrupta, o que justificaria uma abordagem terapêutica mais 

intensiva desde os primeiros anos de vida. Quanto ao comprometimento da força 

muscular, embora tenha sido um achado muito frequente em nosso estudo (73% 

dos pacientes), tem sido pouco referido na literatura merecendo, portanto, um 

estudo mais aprofundado. 
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Durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro em 

setembro de 2016, que contou com a presença de um público de todas as idades 

para assistir as diversas modalidades esportivas realizamos uma atividade de 

educação nutricional, pois verificamos que o público presente estava consumindo 

lanches de baixa densidade nutricional por longos períodos e sem alternativas 

saudáveis para escolha alimentar. Esta atividade baseou-se também na 

necessidade de divulgar as propostas contidas no Guia Alimentar da população 

Brasileira, do Ministério da Saúde. Seu objetivo foi o de oferecer alternativas de 

alimentação saudável durante os Jogos Olímpicos e incentivar o público jovem a 

substituir alimentos/preparações alimentares processados e ultraprocessados, 

comercializados nos stands de venda, por alimentos in natura ou minimamente 

processados. Como metodologia optamos por utilizar um método mais dinâmico, já 

que o público alvo estava de passagem, e adotamos a distribuição de livretos 

informativos, com breves intervenções, na entrada dos locais das disputas. A 

prática foi realizada no Estádio do Engenhão durante as Paralimpíadas. Foram 

distribuídos 300 folhetos, com a orientação necessária à possível adoção da 

alternativa alimentar. Ressalta-se que embora as pessoas estivessem de passagem 

paravam para dar atenção à orientação. Solicitavam outras informações pertinentes 

e às vezes, voltavam para pegar o livreto. Conclui-se que com estratégias como 

esta permitem modificar hábitos alimentares não adequados pela conquista de uma 

dieta saudável. A promoção de práticas alimentares saudáveis e mudanças de 

hábitos de vida viabilizam a redução da prevalência da obesidade, sendo 

necessárias ações educativas de promoção de saúde. Para o bolsista o ensino 

vincula-se a partir de procedimentos metodológicos para adesão a atividade e é 

diferenciada daquelas mais tradicionais possíveis em sala de aula. 
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Trata-se de projeto interdisciplinar de ensino, assistência e pesquisa voltados aos 

alunos do curso de graduação em Medicina, cuja população alvo é a criança com 

Síndrome de Down nos seus três primeiros anos de vida.Visa o contato precoce do 

aluno com pacientes que apresentam a síndrome cromossômica mais comum na 

população geral associada à deficiência intelectual e co-morbidades clínicas. Integra 

conhecimentos teóricos-práticos em clínica pediátrica, dismorfologia, citogenética e 

aconselhamento genético, além dos diagnósticos e cuidados fisioterápicos, 

nutricionais, fonoaudiológicos e sociais. O aluno obteve oportunidade de presenciar 

o acolhimento do paciente pela equipe, com práticas preventivas de detecção de 

co-morbidades e intervenções precoces em caráter interdisciplinar, com otimização 

do tempo dos familiares e profissionais e rica troca de experiências. Em termos 

quantitativos,foram acompanhados 19 pacientes e seus familiares no período de 

fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, sendo realizadas cerca de 60 consultas, com 

media de 3,1 consultas por paciente, faixa etária media de 7 meses na primeira 

consulta. O cariótipo foi obtido em 13 dos 19 pacientes, todos, com exceção de 1 

decorrente de translocação 21q;21q, com trissomia livre do cromossomo 21. As 

principais malformações congênitas associadas foram: cardiopatia (52%); atresia 

duodenal, polidactilia pré-axial e pé torto congênito(5,2%). Ao avaliar o estado 

nutricional entre a admissão e a terceira consulta de acompanhamento 

(mediana),dentre os 18/19 pacientes, houve declínio do percentual de pacientes 

com baixo peso e baixa estatura (16,7% para 13%), por meio dos indicadores peso 

para idade e estatura pra idade, respectivamente; e 33% dos pacientes com 

excesso de peso. A maioria das crianças introduz a alimentação complementar de 

forma tardia e possui hábitos alimentares errôneos. Dentre os fisiodiagnósticos 

observados 100% dos pacientes com atraso no desenvolvimento psicomotor: 60% 

com hipotonia global moderada, 30% leve e 10% com hipotonia severa. Atraso na 

linguagem e disfagia orofaríngea, foram observados em 100% e 47,4% das 

crianças, respectivamente. Houve apresentação de dois trabalhos científicos no 

Consoperj, 2016- RJ. 
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Introdução: A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença de herança genética 

autossômica dominante caracterizada pela elevação dos valores séricos de 

colesterol total e das lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), além de elevada 

taxa de mortalidade cardiovascular prematura. O risco de Doença Cardiovascular é 

afetado por fatores de risco adicionais, como IMC ≥ 25 kg/m², DM tipo 2, 

tabagismo, HAS, sexo, idade e sedentarismo. Objetivo: Comparar a prevalência de 

fatores de risco para Doenças Cardiovasculares em pacientes com e sem genótipo 

para HF. Métodos: Estudo transversal com pacientes que apresentam níveis de 

LDL-c ≥190mg/dL e histórico pessoal ou familiar de Hipercolesterolemia. A 

avaliação genética consistiu na investigação das mutações no gene LDLR que 

codifica o receptor de LDL, gene ApoB, que codifica a ApoB-100, e gene PCSK-9 

que codifica a proteína NARC-1 pelo método de reação em cadeia de polimerase 

(PCR). O diagnóstico positivo foi considerado na presença de pelo menos uma 

mutação descrita, já o diagnóstico negativo foi considerado na ausência das três 

mutações descritas. Foi aplicado um questionário padronizado para a obtenção de 

informações clínicas. A avaliação antropométrica considerou o método de Lohman 

(1989) e consistiu na aferição do peso (kg), altura (m), circunferência da cintura 

(cm), cálculo do IMC (kg/m2) e razão cintura/estatura. Também foi realizado 

avaliação sérica da LDL-c. Os dados foram analisados no Software IBM® SPSS® 

Statistics versão 21 e nível de significância estatística p<0,05. Resultados: Foram 

avaliados 63 pacientes de ambos os sexos com idade média de 54,9 + 13,9 anos. 

Dentre estes, vinte e quatro (38,10%) possuíam diagnóstico positivo para HF. A 

comorbidade mais prevalente em ambos os grupos foi a HAS (69,8%), seguida da 

DM tipo 2 (23,8%). Foi observado que ambos os grupos apresentaram IMC 

(65,1%), CC (96+11,7) e RCest (79,4%) acima do preconizado. Constatou-se 

maior prevalência de sedentarismo (97,4%) no grupo com diagnóstico negativo. 

Em ambos os grupos, a exposição ao tabaco foi elevada. Conclusão: É possível 

observar que os fatores idade e sedentarismo apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos avaliados quando comparado com os outros fatores 

de risco. A interação de fatores de risco adicionais em pacientes com HF em 

comparação com aqueles que não possuem a doença, ainda é pouco compreendida 

ou estudada. Palavras Chave: HF, fatores de risco cardiovascular e doenças 

cardiovasculares 
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A obesidade, anteriormente rara, foi identificada como problema de saúde em 

meados do século 19 e, em 2000, pela primeira vez, o número de adultos com 

excesso de peso superou aqueles com déficit. Sua prevalência duplicou no período; 

em 2014, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 39% dos adultos já 

apresentavam sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2) e 13% eram obesos (IMC ≥30 kg/m2). 

Esse aumento tem sido mais rápido em países de renda baixa e média, 

particularmente nas Américas e na África. No Brasil, em 2013, inquérito nacional 

identificou que 57% dos indivíduos com 18 anos ou mais apresentam excesso de 

peso e 21% são obesos. Dados do sistema VIGITEL indicam que o excesso de peso 

em adultos vem aumentando em torno de 1% ao ano no país. O estudo tem por 

objetivo estimar a prevalência de obesidade e sua relação a autopercepção de 

saúde dos indivíduos. Para isso, foram utilizados dados transversais de 2933 

participantes da Fase 4 do Estudo Pró-Saúde. A autopercepção de saúde foi 

identificada a partir da pergunta "de um modo geral, em comparação a pessoas da 

sua idade, como você considera o seu próprio estado de saúde?", em questionário 

autopreenchível, e categorizada em “muito bom/bom” e “regular/ruim”. 

Determinou-se a obesidade pelo IMC, a partir dos pesos e alturas aferidos por 

pesquisadores certificados dentro dos padrões do Estudo. Em relação à percepção 

de saúde, 23,8% dos participantes responderam regular/ruim e 76,0% muito 

bom/bom. Foram identificados 29,3% de obesos entre os participantes. Para 

aqueles que consideraram sua saúde regular/ruim, a prevalência foi de 46,3%, 

enquanto para os que responderam muito bom/bom foi de 24,6%. A maior 

prevalência de obesidade entre os participantes que não consideraram como bom 

seu estado de saúde sugere que os indivíduos associam a obesidade a um estado 

de saúde comprometido. O excesso de peso é de fato um problema de saúde 

pública e deve receber cada vez mais atenção. 
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Introdução: No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 33% dos 

óbitos com causas conhecidas e por mais de 17% das internações de indivíduos 

maiores de 40 anos. As mudanças no estilo de vida têm papel importante na 

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares (DCV), bem como dos seus 

fatores de risco. Em decorrência dos efeitos positivos no organismo, principalmente 

na saúde do coração, e da quantidade de nutrientes associados, grande destaque 

tem sido dado ao padrão alimentar e aos alimentos cardioprotetores. Estudos 

epidemiológicos nos EUA e na Europa têm mostrado que o consumo da dieta 

tipicamente ocidental pode levar a uma oferta insuficiente de magnésio (Mg), isto 

é, menos que 30-50% da RDA para o mineral. O magnésio desempenha um papel 

essencial em mais de 350 reações enzimáticas no corpo, como: participação nas 

reações de geração de energia e fosforilação oxidativa; bloqueador de canal de 

cálcio natural (Ca²) sobre o miocárdio e o músculo liso vascular (VSM); atua como 

“estatina” natural na redução do colesterol, LDL e triglicerídeos do sangue; e atua 

como um agente vasodilatador. Dietas Hipermagnesemicas foram mostradas para 

melhorar a hipertensão e aterosclerose. Objetivo: O estudo tem como objetivo 

avaliar a ingestão de magnésio entre adultos e idosos com doença aterosclerótica. 

Metodologia: Estudo observacional transversal realizado com pacientes de ambos 

os sexos, acima de 45 anos, com doença aterosclerótica, selecionados como 

participantes do ensaio clínico randomizado para prevenção secundária de DCV – 

DICA Br. A avaliação da ingestão de magnésio será feita através da análise de 

Questionários de Frequência de Consumo de Alimentar (QFCA) aplicados na 

consulta inicial com a nutricionista. Resultados: Foi observado que a media de 

consumo de Mg está dentro das recomendações dietéticas, sendo a ingestão diária 

dos homens de 481,54mg e das mulheres de 386,73mg. Porém 44,05% dos 

homens apresentaram consumo abaixo da recomendação e 36,17% das mulheres. 

Corroborando com o presente estudo, uma revisão da literatura verificou que uma 

maior concentração de Mg foi associada com menores fatores de riscos 

cardiovascular. Conclusão: A melhora no padrão alimentar, com foco nos alimentos 

cardioprotetores pode atuar na prevenção e controle dessas doenças e melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos. Palavras-chave: doenças cardiovasculares, fatores 

de risco cardiovascular, magnésio 
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Dados da Organização Mundial de Saúde apontaram nove milhões de novos casos 

de tuberculose (TB). O Brasil ocupa a 16ª posição no ranking mundial. Em virtude 

disso, seu estudo continua sendo de extrema importância para a população em 

geral. A TB pleural é a forma extrapulmonar mais comum da doença tendo como 

principal consequência 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 novas estratégias de identificação e prevenção das 

incapacidades e recuperação das lesões nesses pacientes, o projeto tem como 

objetivo caracterizar os componentes celulares e teciduais envolvidos no 

desenvolvimento da fibrose em pacientes com TB pleural. Para isso, estão sendo 

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 estão sendo 

processados e armazenados para a detecção de fatores pró-fibróticos pela técnica 

de ELISA. Em alguns casos onde são coletadas amostras por biópsias pleurais, será 

feita uma análise histopatológica e imuno-histoquímica. As amostras são 

encaminhadas para rotina de diagnóstico da TB, como também são direcionadas 

para o Laboratório de Imunopatologia para que possam ser realizadas algumas 

colorações e imunomarcações específicas. Até o momento, já foram coletadas 79 

amostras (soro e líquido pleural) de pacientes para o projeto (TB pleural n=31, não 

TB n=34, diagnóstico em aberto e não definidos n=14). Destes 79 casos, apenas 

19 tiveram amostras de biópsias pleurais armazenadas em nitrogênio líquido para 

os projetos que estão em desenvolvimento. As amostras de biópsias estão sendo 

avaliadas e estamos começando a realizar a imuno-histoquímica do material. A 

bolsista tem desenvolvido atividades no laboratório (organização dos materiais, 

manipulação de equipamentos, treinamento com relação à manipulação e 

processamento das amostras até a captura de imagens obtidas de lâminas 

histológicas). Sua participação nos seminários do laboratório permitiu maior 

inserção no tema do projeto e das técnicas a serem realizadas, contribuindo para a 

sua capacitação na área. 
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Alergia à proteína do leite e intolerância à lactose são alguns dos distúrbios 

relacionados ao consumo de laticínios. Visando um número expressivo de pessoas 

que restringem leite e seus derivados na alimentação, caracterizar essa população 

e desenvolver produtos alternativos tem se tornado cada vez mais relevante. O 

trabalho objetivou desenvolver preparações isentas de laticínios com base na 

avaliação do comportamento alimentar de indivíduos que restringem o consumo de 

leite e derivados. Foi elaborado e disponibilizado um questionário online, 

respondido por 490 participantes, visando identificar os motivos da restrição de 

laticínios na dieta e quais alimentos e produtos os indivíduos sentiam falta de 

consumir. Com base nos resultados foram realizados ensaios para desenvolvimento 

de preparações doces (doce tipo brigadeiro, beijinho de coco e doce de nozes) e 

salgadas (pasta de azeitona, de ervas e de alho), e elaboração de suas fichas 

técnicas. O ingrediente base das preparações foi o feijão branco, elegido por suas 

propriedades nutricionais, preço acessível e sabor neutro. Os grãos foram 

submetidos ao remolho por 12 horas e foi avaliada a necessidade ou não da 

retirada da casca. A manutenção da casca otimizou o tempo de elaboração e 

melhorou a consistência dos preparos. A base de todas as receitas foi uma massa 

de feijão cozido e batido, a qual foi adicionada dos ingredientes específicos de cada 

preparação. A próxima etapa do trabalho, prestes a ser realizada, será a análise 

sensorial dos produtos por consumidores. Esta consistirá em teste de aceitação com 

escala hedônica e abrangerá aceitação global, aparência, sabor e textura, além de 

intenção de compra. 
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A cardiomiopatia hipertrófica tem características fisiopatológicas complexas. Os 

polimorfismos genéticos (PG) podem ter influência sobre os diferentes fenótipos 

observados. O polimorfismo de inserção (I) e deleção (D) do gene da enzima 

conversora de angiotensina (ECA), que tem três genótipos distintos (II, ID, e DD) 

tem sido associado às diferenças fenotípicas na CMPH. O objetivo é determinar a 

frequência da PG da ECA e correlacionar o tipo predominante de hipertrofia. Foram 

coletadas amostras de sangue de pacientes acompanhados no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto. Os pacientes tinham o diagnóstico de CMPH realizado 

pelo ecocardiograma transtorácico ou ressonância nuclear magnética. Através de 

diversas técnicas, determinou-se o genótipo dos pacientes. Foi encontrado um N de 

43 portadores (53,4% do sexo masculino e 46,6% do feminino). Apresentam o 

genótipo DD 23%, 16 % genótipo II e 61% ID. Do total de pacientes, 51,1% 

apresentam a forma septal assimétrica não obstrutiva (SANO), 27,9% septal 

assimétrica obstrutiva (SAO), 11,6% apical e 9,3% outras formas de hipertrofia. 

Dentre os pacientes com genótipo DD, 40% apresentam SAO, 30% SANO, 20% 

apical e 10% outras formas. Com genótipo DI, 23% apresentam SAO, 57,6% 

SANO, 7,6% apical e 11,5% outras. Com genótipo II, 28,5% apresentam SAO, 

57,1% SANO, 14,2% apical e nenhum paciente com outra forma de hipertrofia. Os 

polimorfismos do sistema renina-angiotensina-aldosterona representam uma 

atrativa hipótese como potencial modificador da cardiomiopatia hipertrófica. 

Acredita-se que o alelo D seja o responsável por aproximadamente 50% da 

variação dos níveis plasmáticos da ECA. Logo, indivíduos portadores do genótipo 

DD possuem maiores concentrações séricas da ECA, enquanto que aqueles com 

genótipo II expressam menores concentrações. Tem sido descrito que indivíduos 

com CMPH e genótipo DD apresentam níveis plasmáticos e teciduais mais elevados 

da ECA, hipertrofia do ventrículo esquerdo mais acentuada e maior predisposição à 

morte súbita cardiovascular. Neste estudo, o genótipo predominante foi o DI, 

seguido do DD e II.. Observou-se em nosso estudo, que o genótipo DI está mais 

relacionado à forma septal assimétrica não obstrutiva. Nos outros genótipos, DD e 

II, não houve predominância de qualquer forma de hipertrofia miocárdica. 
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O ELOSS, Espaço de Livre Orientação em Sexualidade e Saúde, é um Projeto de 

Atenção Primária do NESA/UERJ. Inicialmente chamado Centro de Informação em 

Sexualidade e Saúde Reprodutiva na Adolescência, foi criado a partir de uma 

pesquisa realizada sobre materiais educativos para jovens com 3000 instituições, 

financiada pela Fundação Ford entre 1997 e 1999. Em 2002, o ELLOS abre suas 

portas para a população externa. Atualmente o Projeto é um espaço que 

disponibiliza materiais educativos como livros, vídeos, cartilhas e jogos sobre temas 

que permeiam a adolescência, saúde, sexualidade, questão de gênero e violência, 

entre outros, para empréstimo para profissionais, adolescentes e familiares. Além 

disso, promovemos oficinas, cursos, atividades intrassetoriais e intersetoriais com 

diferentes instituições, articulando debates e trocas entre a equipe, adolescentes e 

profissionais. Podemos considerar a adolescência como um período de descobertas 

e mudanças de diferentes tipos. Entre elas estão as mudanças corporais e uma 

nova significação da sexualidade. As orientações e informações oferecidas sobre a 

temática auxiliam a autonomia do adolescente, encorajando-os a repensar seus 

valores, crenças, desejos e atitudes, como também tomar consciência de seus 

direitos e responsabilidades. Além da importância do acesso às informações de 

qualidade, o ELOSS oferece um espaço de diálogo, ou seja, um canal de 

comunicação que auxilia jovens, profissionais e interessados sobre a temática na 

vida. Entre as diversas temáticas e atividades realizadas com os adolescentes e 

jovens, trabalha-se o conhecimento do corpo. Acreditamos que através de reflexões 

e trocas de informações sobre o corpo e seu funcionamento, os jovens podem, de 

forma autônoma e crítica, realizar escolhas sobre prevenção e o manejo de sua 

vida sexual. Para isso, além dos aspectos anatômicos e fisiológicos do sistema 

reprodutor, é preciso considerar o corpo como atravessado por outros processos 

como sociais, culturais e subjetivos, fundamentais para o adolescente dar sentido 

aos seus desejos e vivências. Sendo assim, o ELOSS aposta em um modelo de 

construção de diálogo com os jovens e entre jovens, valorizando suas experiências 

e contribuições como forma de possibilitar que esses sujeitos se apropriem de seus 

corpos, suas sexualidades e vivências. 
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A adolescência é o período caracterizado pelo desenvolvimento biopsico–cultural. É 

o momento no qual começa a busca por pares marcada também por 

vulnerabilidades e construção de identidade sexual. Nesta fase os adolescentes 

sentem a necessidade de inclusão em grupo de pares, o que possibilita a 

identificação de suas dúvidas e receios através das atividades em grupo. Nesse 

sentido tratar em grupos uma temática como a do preconceito é essencial para 

desconstruir noções pré adquiridas no decorrer da vida, e por possibilitar a reflexão 

dos seus próprios preconceitos Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 

acerca das atividades de grupo realizadas a partir do contato com adolescentes 

usuários do NESA/UERJ durante a espera pelo atendimento em saúde. Foram 

realizadas rodas de conversas que abordavam a temática de maneira a estabelecer 

o processo dialógico com os indivíduos, favorecendo seu empoderamento e 

oferecendo ambiente propício para a discussão e reflexão. Resultados: De maio a 

setembro de 2016, foram 11 participantes, com idades entre 13 à 22 anos. Nos 

grupos observamos que os adolescentes, em sua maioria, já sofreram diferentes 

tipos preconceitos (como: racismo, sexismo, intolerância religiosa, aparência física, 

homofobia, entre outros). Durante as atividades os jovens se sentiram a vontade 

para relatar os preconceitos já vividos e os presenciados em diversos ambientes 

(casa, escola, shopping, etc), bem como expressaram suas indignações e 

debateram formas de eliminar o preconceito. Ao término das atividades eles 

pronunciaram que o respeito aplicado nas relações interpessoais é a principal forma 

de eliminar o preconceito. Conclusão: As atividades favorecem a troca de saberes 

com a população adolescente, permitem a interação da equipe de enfermagem com 

a clientela, proporcionam um trabalho educativo, favorecem a divulgação de 

informações envolvendo a desconstrução de tabus e mitos da população. Além de 

permitir que estes jovens, compreendam e reflitam sobre sua realidade, tornando-

se assim protagonistas de suas vidas. 
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A alimentação saudável tem sido amplamente discutida em vários cenários e, no 

meio escolar, ela se torna uma ferramenta muito eficiente para promoção da 

saúde. Grande parte dos adolescentes possui hábitos inadequados, consumindo 

alimentos altamente energéticos e pouco benéficos à saúde. Neste sentido, o ato de 

plantar, cuidar, colher e preparar o próprio alimento na escola pode constituir-se 

como uma forma de melhorar suas escolhas alimentares. O objetivo deste trabalho 

foi realizar oficinas culinárias com adolescentes de uma escola municipal do Rio de 

Janeiro e avaliar se esta intervenção promoveu mudanças na apreciação por 

alimentos marcadores de alimentação saudável. No início do ano de 2016, foi 

realizada uma avaliação com 100 alunos sobre o grau de apreciação por alimentos 

marcadores de alimentação saudável (feijões, hortaliças cruas, hortaliças cozidas, 

leite e frutas frescas) e não saudável (embutidos, batata frita, salgados fritos, 

guloseimas e refrigerantes). Para esta finalidade, os alunos ficaram diante de uma 

tela, em uma sala de aula, onde foram projetadas figuras representativas de cada 

um dos marcadores descritos acima. Assim que os alunos visualizavam a figura, 

eles indicavam (em uma escala hedônica de cinco pontos, que varia de "detesto" a 

"adoro" e que contém expressões faciais correspondentes) o quanto apreciavam 

cada alimento. Ao longo do ano, foram realizadas 10 oficinas culinárias dirigidas 

pela professora de Artes e com o uso de alimentos colhidos na horta escolar. Ao 

final do ano, foi feita uma nova análise de apreciação por alimentos saudáveis. 

Foram observadas mudanças positiva nos resultados apontados pela escala 

hedônica, principalmente no que diz respeito à apreciação por saladas cruas. Desta 

forma, sugere-se que esta seja uma atividade a ser incorporada nas escolas com o 

intuito de fazer os alunos adotarem escolhas alimentares mais saudáveis. 
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Autores: Irapuã José Garcia Junior, Leticia Pontual Souto Maior Tavares, Mérian 

Paula Santos de Albuquerque, Janete Alves Araújo, Sérgio da Cunha, Marcos Lopes 

de Miranda Introdução: A comunicação empática com familiares, envolvendo maior 

tempo e atenção aos mesmos, faz parte das estratégias de cuidados paliativos e 

pode auxiliar no alívio do sofrimento, reduzindo a ansiedade e depressão dos 

indivíduos que vivenciam a internação de parentes em unidades de terapia 

intensiva. Dessa forma, o presente estudo foi desenvolvido com objetivo de avaliar 

o impacto desse tipo de comunicação sobre a saúde mental de familiares de 

pacientes internados no CTI do HUPE/UERJ. Além disso, o estudo objetivou 

incentivar o aprendizado e a discussão sobre cuidados paliativos entre os alunos de 

graduação e pós-graduação da FCM/UERJ. Método: Após a assinatura de termo de 

consentimento livre e esclarecido, 38 familiares de pacientes foram randomizados 

em dois grupos de acordo com o tipo de comunicação estabelecido com eles 

durante a visita diária aos seus parentes internados: CONTROLE (comunicação 

“tradicional”, com objetivo de transmitir a situação clínica geral do paciente) e 

INTERVENÇÃO (comunicação empática, seguindo a regra mnemônica VALUE (V: 

valorizar o que o familiar disser; A: validar emoções; L: ouvir; U: entender o 

familiar e o paciente como pessoas; E: perguntar se há questionamentos e 

responder todas as perguntas). Alunos de graduação e pós-graduação da FCM/UERJ 

participaram ativamente nessa fase. Trinta dias após o desfecho, alta ou óbito do 

parente, os familiares incluídos no estudo foram entrevistados por telefone e 

responderam ao questionário Hospital Anxiety and Depression Scale para avaliação 

de ansiedade (HADS-A) e depressão (HADS-D). Resultados: Dez familiares no 

grupo CONTROLE e 17 no grupo INTERVENÇÃO responderam ao questionário, com 

maior perda de seguimento no grupo CONTROLE (8 vs. 3). Houve diferença 

significativa entre os grupos nos dados basais analisados (p <0,05; grupos 

heterogêneos); por outro lado, não houve diferença significativa nos escores HADS-

A e HADS-D. Conclusão: O estudo não foi capaz de demonstrar redução nos 

escores de ansiedade e depressão em familiares acompanhados através de 

comunicação empática durante a internação de seu parente no CTI. É possível que 

a constituição de grupos heterogêneos tenha influenciado nesse resultado. A 

participação de alunos nesse estudo fortaleceu a formação sobre cuidados 

paliativos da FCM/UERJ. 
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Introdução: O Centro de Memória Nalva Pereira Caldas foi criado em 1998 devido a 

intensa quantidade de documentação acumulados no decorrer dos 70 anos da 

instituição, no intuito de preservar a história da Faculdade de Enfermagem da UERJ, 

facilitar o acesso a informação aos pesquisadores e todos os interessados. Seu 

acervo é composto por documentos comuns, cartografias, fotografias, gravuras 

entre outros, além de um mini museu aberto à visitação do público. Atividades 

desenvolvidas: O projeto de Manutenção do Processo de Organização realizado 

continuamente visando que os objetivos do Centro de Memória sejam alcançados. A 

bolsista tem como principais atribuições a realização de sínteses, sumários e 

organizar documentos em suas devidas pastas em rigorosa ordenação cronológica e 

por categorias. Resultados alcançados: As sínteses dos documentos facilitam ao 

pesquisador saber sobre o conteúdo do documento de forma rápida e objetiva. Na 

opinião da bolsista: "Cada profissional do Centro de Memória carrega consigo uma 

enorme importância e responsabilidade em suas mãos. Todos colaboram com zelo, 

avaliando a melhor forma de organizar, conservar os documentos, prezando para 

que tenham uma longa vida e que sejam úteis a população. Para tal conta-se com o 

apoio de uma equipe do CEPUERJ (Centro de Produção da UERJ) que desenvolvem 

um projeto de digitalização e microfilmagens dos documentos, com uso de técnicas 

administrativas e de organização dos documentos, além da enfermeira/professora, 

a emérita Nalva Pereira Caldas que tem se empenhado desde a abertura do Centro 

de Memória até os dias atuais. Aprendi um pouco da História da Enfermagem e 

também da própria instituição. Também pude entender através do trabalho aqui 

realizado a importância de salvaguardar esses documentos para o desenvolvimento 

de estudos acerca da vida da instituição, da história da enfermagem brasileira e da 

mulher. Além da importância do trabalho em equipe, passei a admirar e entender o 

relevo desse trabalho arquivístico para que se preserve a memória, com 

documentos acessíveis e compreendidos dentro de seu contexto histórico de 

produção. Sendo ainda, muito gratificante poder participar de uma pequena etapa 

desse processo contínuo, aqui criei afeição pelos documentos, iconografias e pelo 

trabalho exercido. Me sinto à vontade, num lugar que para mim soa familiar, uma 

futura historiadora que considera estar dentro de um Centro de Memória e perto 

dos documentos como estar em casa." 
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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. Segundo a OMS, 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. O Projeto visa preencher essa 

lacuna e caracteriza-se por um programa supervisionado que se inicia 

imediatamente após a alta hospitalar de um evento clínico ou cirúrgico, sendo 

realizados exercícios físicos que visam restaurar a capacidade funcional, social e 

laborativa, reduzir a morbimortalidade e controlar os fatores de risco da doença 

cardíaca. O Projeto tem como objetivo influenciar o prognóstico dos pacientes, 

através da introdução de um programa de atividade física como parte integrante do 

tratamento 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, Inicia-se imediatamente após a alta 

hospitalar e tem a duração de 3 a 6 meses, podendo estender-se por mais tempo. 

Conclui-se que é indispensável que os centros de saúde da rede pública disponham 

de locais próprios para a orientação do exercício físico, imediatamente após a alta, 

com estrutura, e recursos humanos capacitados também para esta fase tão 

importante da reabilitação. 
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O enfoque sobre a sexualidade sempre fez parte da abordagem de atendimento 

integral à saúde do adolescente no NESA/UERJ. Nos últimos anos, devido ao 

aumento de casos de AIDS em jovens, a falta de diálogo sobre gravidez não 

planejada e das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), reconheceu-se a 

necessidade de maior atuação nessa área. Concorreu para isso, também, a 

demanda apresentada por adolescentes, pais, professores e profissionais no que se 

refere a materiais educativos sobre o assunto. O PROSS foi criado em 1994 e 

desenvolve suas atividades em parceria com a SES-RJ. O projeto tem como 

principais objetivos a escuta e a troca de informações sobre sexualidade com 

adolescentes e jovens, garantindo o acesso aos recursos. O projeto foi pioneiro na 

distribuição de preservativos para adolescentes. No PROSS o atendimento de 

adolescentes, individual e de grupo, é realizado por jovens universitários, dentro do 

modelo de “jovem para jovem” na procura de viabilizar a fala, a troca de 

experiência e informações acerca da sexualidade. No atendimento individual 

utilizamos um questionário semi estruturado cujos dados orientam pesquisas e as 

atividades educativas. Destacamos que a sexualidade não é entendida, neste 

espaço, apenas como uma emergência na puberdade e que as práticas, de forma 

ampla, não estão necessariamente vinculadas à uma orientação sexual e/ ou 

identidade de gênero. Trabalhar com sexualidade é pensar sobre aspectos 

individuais, da ordem do prazer e do desejo, como também é pensar em relações, 

direitos, questões de gênero, diversidade, e em todos os demais aspectos que 

perpassam a vida do sujeito e, por conseguinte, sua saúde. Falar da sexualidade 

dos adolescentes ainda é uma questão na nossa sociedade e falar da sexualidade 

especificamente das jovens ainda mais. Ao pesquisar a literatura científica acerca 

da prevenção em mulheres que fazem sexo com mulheres, e as que se identificam 

como lésbicas/bissexuais, o resultado não é vasto, no Brasil. Quando o assunto é 

tratado, mesmo entre profissionais da área da saúde, existem muitos silêncios: 

redução à uma só prática, desconhecimento do corpo da mulher para além do 

reprodutivo, ausência de recursos específicos para prevenção. Ressaltamos a 

importância desse espaço para uma escuta e orientação de qualidade sobre 

sexualidade, incluindo os profissionais, sem viés moralizante, possibilitando maior 

aporte para a diversidade das práticas, como por exemplo, as direcionadas à 

prevenção entre mulheres. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é prevalente na sociedade atual, inclusive na infância. 

Ela atua como fator de risco para diversas doenças como a hipertensão arterial, a 

dislipidemia e a alteração do metabolismo da glicose, formando a chamada 

síndrome metabólica, onde exerce papel fisiopatológico central. Além disso, é o 

segundo maior fator de risco evitável para o câncer. Sendo assim, a sua prevenção 

é de extrema importância para promoção de uma vida saudável. OBJETIVOS: As 

práticas lúdicas de educação são parte do Estágio Interno Complementar PRÁTICAS 

DE ABORDAGEM CLÍNICA E DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E OBESIDADE INFANTIL. 

Tem como objetivo a participação do aluno de Medicina no processo de abordagem 

clínica multidisciplinar de observação, intervenção e educação em saúde em um 

grupo de crianças de forma lúdica e interativa, como forma de fortalecer a 

articulação da teoria com a prática, enfatizando a promoção, a prevenção e a 

reabilitação em saúde com foco na obesidade infantil. MÉTODOS: O cenário é a 

Brinquedoteca do Ambulatório da Pediatria Geral do HUPE. Tem como público alvo 

as crianças e os seus responsáveis. São realizadas atividades lúdicas como contar 

histórias voltadas para o tema obesidade infantil e estilo de vida saudável assim 

como brincadeiras que valorizam a atividade física. Concomitantemente, os 

responsáveis participam da conversa sobre a importância de uma alimentação 

saudável não só para as crianças, como também para toda a família. Para isso, 

algumas ferramentas são utilizadas como um painel com o valor nutricional de 

vários tipos de alimentos sobre um tema abordado, como a páscoa. Para 

concretizar a atividade, as crianças e os responsáveis realizam a preparação e 

degustação de alimentos saudáveis. RESULTADOS E CONCLUSÕES: A estratégia de 

utilização de atividades lúdicas é de extrema importância para a promoção da 

saúde junto à faixa etária infantil permitindo que a atividade alcance seus objetivos 

ao constatar que tanto as crianças quanto seus responsáveis avaliam as tarefas 

como ótimas e passam a conhecer mais sobre a alimentação saudável e os 

benefícios da atividade física. Ademais, há o enriquecimento do conhecimento da 

equipe responsável pela realização das tarefas, assim como da formação 

profissional dos Estagiários de medicina através do contato com outras categorias 

profissionais da área de saúde. Além disso, a experiência contribui para uma visão 

integral do cuidado em saúde e tem a oportunidade de proporcionar o acolhimento 

ao paciente. 
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O Brasil possui um grande mercado de refrescos industrializados. O crescimento 

dessa atividade pode chegar até 30% ao ano. Essas bebidas,normalmente,possuem 

alto teor de açúcar e conservantes. Em contrapartida, a água potável traz consigo 

uma enorme importância para a manutenção da vida humana. Atualmente, o 

consumo hídrico ainda é baixo entre os brasileiros. A ingestão ideal é de cerca de 

3,7 L/dia para homens e 2,7L /dia para mulheres. Nesse contexto, o Restaurante 

Universitário(RU) Campus UERJ, sendo um espaço promotor de alimentação 

saudável e de hábitos que contribuam para prevenção de doenças crônicas e do 

câncer, se preocupa com o aumento da ingestão de refrescos industrializados por 

parte de seus comensais e com a necessidade de estimular o consumo de água 

potável e de frutas in natura. A metodologia visa incrementar o conhecimento e a 

reflexão sobre a correlação entre escolhas alimentares e a prevenção de doenças, 

focando o consumo diário de bebidas, de frutas in natura e de água. Estabeleceu-se 

estudar e comparar refrescos servidos no RU a partir de informação nutricional 

contida nos rótulos, quantidades de açúcar e sódio, frutas in natura com informação 

nutricional pesquisada em tabelas científicas e a água. Foram criados displays e 

cartazes com instruções para leitura das informações nutricionais de rótulos de 

bebidas e também as do valor calórico e nutricional a partir de foto com gramatura 

da porção servida dos refrescos, de fruta in natura e da água, disponibilizando o 

conteúdo final em pontos estratégicos no interior do RU. Através de observação 

direta diária, constatamos que a campanha educativa elucidativa deverá ser 

mantida, uma vez que grande parte da clientela do RU apesar de pegar um copo 

com água no balcão de distribuição da refeição, ainda faz questão do refresco 

industrializado, mesmo o com açúcar de adição. Não foi possível mensurar o 

impacto sobre o consumo de frutas in natura. Espera-se com a continuidade da 

campanha no RU, que os comensais desenvolvam um maior senso crítico acerca de 

suas opções individuais e a prevenção de enfermidades e que as informações 

disponibilizadas na campanha estimulem o questionamento a respeito da ciência da 

nutrição, estabelecendo também uma maior interação entre eles e profissionais 

nutricionistas, Estagiários e bolsistas, corroborando para construção do 

conhecimento científico sobre alimentação e nutrição desses indivíduos 

multiplicadores de informação e a melhoria da qualidade de vida. 
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PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL AUTORRELATADA EM 

MULHERES E SUA ASSOCIAÇÃO COM A CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL NO 
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Doenças cardiovasculares são as principais causas de morbimortalidade no mundo. 

No Brasil, entre 2000 e 2009, elas foram responsáveis por 65% dos óbitos na 

população adulta em fase laboral (30 a 69 anos) e por 40% das aposentadorias 

precoces. Considerando-se que a hipertensão arterial (HA) é um fator de risco bem 

estabelecido para o desenvolvimento de todas as manifestações clínicas da 

aterosclerose e que sua elevação aumenta a probabilidade de doença isquêmica do 

coração, morte súbita, aterosclerose e mortalidade geral, é indiscutível a 

importância dos fatores relacionados ao controle da HA para a saúde pública. Vários 

estudos têm registrado que a circunferência abdominal (CA) está associada à 

ocorrência de doenças metabólicas e cardiovasculares, dentre estas à HA. O 

objetivo do estudo é estimar a prevalência de hipertensão arterial autorrelatada em 

mulheres e sua associação com a medida de CA e para isso foram utilizados dados 

transversais de 1676 participantes do Estudo Pró-Saúde. Os dados de hipertensão 

autorrelata foram coletados através de questionários autopreenchíveis, onde esta 

foi determinada através da pergunta "Alguma vez um médico lhe informou que 

você teve ou tem hipetensão (pressão alta)?" e categorizado dicotomicamente 

(sim/não). A medida de circunferência abdominal foi realizada por pesquisadores 

previamente certificados nos padrões do Estudo. A prevalência de hipertensão 

arterial autorrelatada foi de 40%, sendo de 49,4% para aquelas com circunferência 

abdominal aumentada e 24,9% para aquelas com circunferência abdominal dentro 

do desejável.Os resultados sugerem associação entre HA e aumento da CA. Outras 

variáveis precisam ser estudadas para melhor avaliação desses achados, mas 

medidas preventivas que visem a controlar/minimizar os efeitos de fatores de risco 

para doenças cardiovasculares são fundamentais. 
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SUPORTE E INFORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO PARA PORTADORES DE 
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As pessoas atendida pelo projeto,na sua maioria são portadoras de distúrbios 

ponderais tais como sobrepeso e obesidade associados a doenças crônicas não 

transmissíveis como diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias, doenças 

cardiovasculares. Entendemos 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. Neste sentido, torna-se fundamental a 

participação do nutricionista estruturando estratégias capazes de contemplar a 

multiplicidade de fatores que envolvem a gênese dos agravos descritos. Apesar dos 

esforços científicos o desafio se mantém e pode ser traduzido como colocar em 

prática metodologias direcionadas a prevenção, controle e promoção da saúde. 

Nestas medidas está inserida a adoção de alimentação adequada quantitativa e 

qualitativamente para interferir positivamente no balanço energético e no controle 

do peso. Atualmente vários estudos têm mostrado a relação entre a qualidade da 

dieta e ocorrência de doenças crônico-degenerativas. 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. Em consonância com a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS),e com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN) as ações educativas são práticas importantes no campo da saúde. Os 

objetivos dessas políticas estimulam a promoção da qualidade de vida com o intuito 

de interferir na redução da vulnerabilidade e riscos à saúde assim como em seus 

determinantes e condicionantes, onde se insere a promoção da alimentação 

saudável enquanto estratégia e reconhecem essas práticas como instrumentos de 

promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).O projeto se destina 

à realização de práticas educativas nas salas de espera de um ambulatório 

localizado em unidade universitária de atenção secundária, visto ser importante o 

desenvolvimento dessas atividades no âmbito do SUS, reconhecendo essas ações 

como cuidado integral aos indivíduos neste espaço. Optamos por desenvolvê-las na 

perspectiva crítica, reflexiva e informativa abordando temas sobre saúde e nutrição 

principalmente relacionados com doenças crônicas não transmissíveis e outros 

temas sugeridos pelas pessoas que participam ativamente do mesmo. 
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Introdução: A adolescência é uma etapa de muitas transformações e mudanças, 

com isso não é possível compreender a adolescência sem considerar todo contexto 

biopsicossocial no qual o indivíduo está inserido. A sala de espera é uma maneira 

produtiva de ocupar um tempo ocioso nas instituições transmitindo conhecimento e 

conceitos sobre saúde. Ressaltamos ainda a importância da implementação da sala 

de espera nos diferentes serviços de saúde, como um ambiente crítico/reflexivo que 

possibilite um meio para acolher os usuários, levantando as suas necessidades e 

contribuindo, desta forma, para a efetivação dos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde – SUS. Temos como objetivos: descrever aspectos importantes da 

sala de espera como cenário de práticas educativas para adolescentes e familiares. 

Metodologia: Este é um relato de experiência de enfermeiras e acadêmica de 

enfermagem. A sala de espera para atendimento de saúde é um ambiente utilizado 

para atividades lúdico-pedagógicas que contribuem para construção do 

conhecimento e distribuição de informações. Além de estimular a participação e 

interação dos adolescentes e responsáveis. Resultados: Foram realizados 32 

encontros(período) de sala de espera, onde foi utilizado a metodologia participativa 

baseada nas teorias de Paulo Freire. Durante as atividades eram distribuídos folders 

explicativos com conteúdo referentes a adolescência e saúde. Participaram dos 

encontros ao todo 291 adolescentes e 307 responsáveis do dia 29 de agosto de 

2014 até 12 de dezembro de 2016. Contribuições: As atividades fornecem liberdade 

de expressão, possibilitam o contato da equipe de enfermagem com os pacientes e 

responsáveis, permitindo um trabalho educativo que colabora para desconstrução 

de tabus e mitos da população 
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AÇÕES PRÁTICAS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE COM ÊNFASE EM 

TUBERCULOSE E HANSENÍASE. 
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As doenças negligenciadas estão em grande prevalência e incidência no Brasil. 

Dentre elas, destacamos a tuberculose e a hanseníase que fazem, respectivamente, 

o país ser, no âmbito mundial, o 16° colocado em casos absolutos de tuberculose e 

o 2° colocado em detecção de novos casos de hanseníase. São doenças tratáveis 

que possuem falsos estigmas que podem ser revertidos através da educação. 

Acredita-se que ações de esclarecimento, dentro do espaço escolar, sobre a 

importância do autoconhecimento para o autocuidado, podem desenvolver nos 

alunos a consciência de si necessária à autorregulação da própria saúde, além de 

formar multiplicadores de conhecimento. O objetivo geral do projeto é desenvolver 

meios voltados à prevenção e à promoção da saúde em escolas públicas, com foco 

em assuntos relacionados à tuberculose e à hanseníase. Os objetivos específicos 

foram: realizar análise situacional da Educação para a Saúde no Ensino Médio; 

elaborar casos para estudo e materiais didáticos e instrucionais voltados à 

Educação em Saúde; e realizar ações de extensão para alunos do Ensino Médio, em 

escolas da rede pública de ensino. Para isso, o grupo desenvolveu fotonovelas que 

abordam situações comuns pertinentes as doenças em questão a fim de 

contextualizar e introduzir o que é informado e discutido no tempo de contato com 

os alunos. Nessa interação é possível perceber o quão os alunos conhecem sobre 

tuberculose e hanseníase, dúvidas e equívocos. As atividades da bolsista 

compreenderam a participação em reuniões semanais, no preparo e tabulação de 

questionários, na análise de livros didáticos e na mediação de oficinas realizadas no 

evento Ligados na Escola, o que permitiu a sua inserção no tema do projeto, 

contribuindo para o desenvolvimento de atividades relacionadas à docência, no 

campo da Educação em Saúde. A presente proposta também buscou desenvolver e 

experimentar recursos didáticos digitais para o ensino. A fotonovela, relacionada à 

Educação em Saúde com ênfase em tuberculose e hanseníase, visou potencializar a 

autorregulação da saúde, envolvendo a conscientização dos estudantes sobre as 

próprias forças e fragilidades e o desenvolvimento da proatividade para adotar 

hábitos saudáveis. 
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Segundo o Ministério da Saúde, o câncer é uma doença crônica não transmissível 

classificada como a segunda causadora de morte por doença no Brasil. O estilo de 

vida e aspectos ambientais são duas das causas mais prevalentes de câncer em 

todo o mundo. Ações que intervenham nesses fatores causais podem colaborar 

para reduzir a incidência de casos de câncer, daí a importância do desenvolvimento 

de políticas, em diferentes esferas – nacionais, regionais e locais –, que visem 

partilhar com a população informações que possam favorecer comportamentos e 

ações de prevenção. Acredita-se que ações de esclarecimento, dentro do espaço 

escolar, sobre a importância do autoconhecimento para o autocuidado, podem 

desenvolver nos alunos a consciência de si necessária à autorregulação da própria 

saúde, além de formar multiplicadores de conhecimento. O objetivo geral do 

projeto é desenvolver meios voltados à prevenção e à promoção da saúde em 

escolas públicas, com foco em assuntos relacionados ao câncer. Os objetivos 

específicos são: realizar análise situacional da Educação para a Saúde no Ensino 

Médio; elaborar casos para estudo e materiais didáticos e instrucionais voltados à 

Educação em Saúde; e realizar ações de extensão para alunos do Ensino Médio, em 

escolas da rede pública de ensino. As atividades da bolsista compreenderam a 

participação em reuniões semanais, no preparo e tabulação de questionários, na 

análise de livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional de Livros Didáticos e 

na mediação de oficinas realizadas no evento Ligados na Escola, o que permitiu a 

sua inserção no tema do projeto, contribuindo para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas à docência, no campo da Educação em Saúde. A presente 

proposta também buscou desenvolver e experimentar recursos didáticos digitais 

para o ensino. Foram produzidas fotonovelas que serviram como material didático e 

instrucional no projeto de extensão denominado “Ligados na escola”. A fotonovela, 

relacionada à Educação em Saúde com ênfase no câncer, visa potencializar a 

autorregulação da saúde, envolvendo a conscientização dos estudantes sobre as 

próprias forças e fragilidades e o desenvolvimento da proatividade para adotar 

hábitos saudáveis. 
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Área temática Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Supervisor Participante 
Jerusa Mônica De Abreu Souza 

Estagiário 
Julia de Oliveira Barrocas 

 
A cada dia, a ciência vem comprovando os benefícios do exercício físico para a 

saúde e qualidade de vida das pessoas. Contudo, a quantidade de indivíduos 

sedentários ainda é muito elevada. Sendo assim, é necessário compreender os 

determinantes associados à adesão de indivíduos a programas de exercícios físicos, 

pois tais fatores podem influenciar positiva ou negativamente (COSTA, Bruna et al., 

2009). Este estudo tem como objetivo, identificar aspectos positivos e negativos da 

prática do exercício físico, a partir da percepção de servidores ingressantes no 

Projeto Exercício Físico e Promoção da Saúde para Servidores da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Trata-se de um projeto de caráter interdisciplinar 

(Educação Física, Nutrição e Psicologia), implantado pelo Laboratório de Fisiologia 

Aplicada à Educação Física (LAFISAEF)e integra o Programa de Extensão de Práticas 

Corporais de Saúde (PRACORSAU) do Instituto de Educação Física e Desportos 

(IEFD). A identificação desses aspectos permite desenvolver ações que possam 

levar o praticante a alcançar com mais facilidade e prazer às metas propostas, 

aumentando as chances de aderência aos programas de treinamento e, por 

consequência, diminuindo a possibilidade de abandono (ANDERSON et al, 2003 

apud GUEDES et al., 2012). A coleta de dados foi realizada a partir de questões 

abertas do questionário de ingresso do servidor no projeto. A amostra constou de 

32 servidores, sendo 19 homens com idade variando de 26 a 62 anos e 13 

mulheres com idade de 25 a 56 anos. Os dados obtidos destacaram como aspectos 

positivos: Sensação de bem estar 28,12%; tipos de exercícios 25%; melhora da 

aptidão física 25%; interação social 9,37%; melhora da saúde 9,37%; sentimento 

de superação 9,37%, relaxamento 6,25%, aulas criativas 6,25%, melhor qualidade 

de vida 3,12%. Quanto aos aspectos negativos: lesões 31,25%; falta de orientação 

profissional 15,62%; sobrecarga de treinamento 9,37%; sudorese 6,25%; local de 

treinamento 3,12%; atividades lúdicas incompatíveis com a idade do grupo 3,12%. 

Cabe destacar que 25% do grupo não identificou nenhum aspecto negativo e 

9,37%não soube responder. Os resultados encontrados além de corroborarem com 

os dados da literatura são fundamentais na elaboração de estratégias que visam 

facilitar à adesão a programas de exercícios físicos voltados para a promoção da 

saúde. 
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O presente projeto expressa um plano e uma filosofia de trabalho que harmoniza o 

Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ - 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 área de sua formação, 

onde o bolsista realiza práticas supervisionadas visando a complementação 

acadêmica, sendo assim, o projeto surge da necessidade da complementação, no 

campo da prática, dos conteúdos assimilados nos diversos componentes 

curriculares e extracurriculares ministrados nos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado do Instituto de Educação Física e Desportos - IEFD, onde os futuros 

profissionais dos desportos terão a oportunidade de colocar em prática, através de 

treinamento e direção de equipes quando da realização de jogos em competições 

internas e externas. 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 a esse 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 

do IEFD/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 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. 
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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 80 alunos em duas 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. 
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O presente projeto faz parte de um programa multidisciplinar, que envolve 

profissionais do Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ e Escolas Públicas 

do Município do Rio de Janeiro. As crianças e adolescentes brasileiros estão se 

desenvolvendo num mundo cheio de tensões, pressões, incertezas, rápidas 

mudanças e num ambiente de riscos. Para enfrentar essa realidade, é necessário 

que sejam oferecidas oportunidades para que os jovens vivenciem hábitos 

favoráveis à saúde e à vida, e desenvolvam experiências positivas de comunicação, 

relacionamento, ajuda, solidariedade e espírito de equipe. Cientes de que a 

atividade desportiva é importante instrumento de socialização e formação dos 

jovens e que eles merecem e têm expresso na legislação brasileira o direito a esta 

prática, oferecemos gratuitamente a jovens de cinco a vinte anos de idade, a 

oportunidade de vivenciarem a prática da Ginástica Artística. A prática da GA 

orientada por uma equipe competente, muito pode contribuir para o 

desenvolvimento físico, social e de cidadania dessa camada de nossa sociedade. 

Sabendo que o Instituto de Educação Física e Desportos (IEFD) da UERJ conta com 

uma equipe gabaritada de profissionais, com passado na Ginástica e Treinamento 

Desportivo, capazes de propiciar ao acadêmico da universidade o aprimoramento 

no conhecimento teórico-prático e a oportunidade de desenvolver pesquisas, e 

tendo em vista o fato de a UERJ possuir espaço e horários disponíveis para esta 

prática, vimos por meio deste apresentar tal projeto. A disciplina de Ginástica 

Artística do IEFD insere-se neste planejamento, oferecendo espaço para o 

treinamento de bolsista de estágio interno complementar nos âmbitos teórico e 

prático, favorecendo a compreensão de como elementos teóricos discutidos na 

disciplina podem ser implementados em situações concretas de intervenção 

pedagógica, contribuindo fortemente na sua formação profissional. O projeto tem 

por objetivos:aumento das possibilidades da prática da GA pela população (com 

qualidade e gratuitamente) e a formação de recursos humanos para trabalhar com 

a Ginástica Artística no Estado do Rio de Janeiro. 
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Introdução: A Fibromialgia é caracterizada por dor músculo esquelética difusa e 

crônica de origem desconhecida, podendo causar perda de mobilidade e 

conseqüente ganho de massa corporal, modificações metabólicas, distúrbios 

cognitivos e psicológicos desencadeador de quadros depressivos. O exercício físico 

vem apresentando respostas positivas quando utilizado como medida preventiva e 

terapêutica não farmacológica no tratamento dessa doença. Desta forma o objetivo 

do presente estudo foi avaliar possiveis alterações antropométricas, 

bioquioquímicas e de estado de humor de mulheres com fibromialgia submetidas ao 

treinamento físico. Metodologia: 10 mulheres com média de 41±10 anos de idade, 

foram acompanhadas no intervalo de 3 meses, e submetidas a avaliação 

antropométrica de bioimpedância e avaliação psicológica de depressão 

(questionário de beck). Indicadores bioquímicos salivares (proteína total (PT), ácido 

úrico (AU), triglicerídeo (TGC), para posteriores análises realizadas através de kits 

comerciais utilizando a metodologia ELISA. Todos os parâmetros foram avaliados 

antes do início (T0) e ao término (T1) dos 3 meses do treinamento físico, composto 

por exercícios aeróbios realizados 2x/semana associado aos de flexibilidade, 

coordenação motora e equilíbrio. Para as analises estatísticas foi o utilizado o 

programa graphpad prism. Resultados: A composição corporal pelo Índice de massa 

Corporal (IMC) e parâmetros de bioimpedância não apresentaram diferenças após 3 

meses de treinamento, entretanto o índice de depressão avaliado, em T0 

apresentou 10% depressão grave e 90% depressão de moderada a grave enquanto 

em T1 quando não verificamos depressão grave, e os níveis de depressão 

moderada a grave foi reduzido para 60%, e leve a moderada para 40%. Os 

indicadores bioqúimicos de lesão celular não apresentaram diferença após a 

intervenção, (PT em T0 – 0,12±0,05, T1 – 0,13±0,03; AU em T0 – 4,0±0,3, T1 – 

3,7±0,8) entretanto TGC foi menor em T1 (69,3±3,0) quando comparado ao T0 

(72,6±1,8). Conclusão: Apesar de não identificarmos diferenças na composição 

corporal após o período de treinamento. Alterações no metabolismo lipídico 

puderam ser verificadas, entretanto os indicadores do estado psicológico dessas 

mulheres parece ser o fator mais rapidamente influenciado pelo treinamento físico. 

Desta forma, acreditamos que demais parâmetros poderão ser modificados com 

maior tempo de treinamento físico, reduzindo as limitações proporcionadas pela 

fibromialgia. 
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A fibromialgia (FM) é considerada uma síndrome crônica dolorosa, comum em se 

apresentar no sistema músculo-esquelético, podendo aparecer em diversos 

sistemas e aparelhos. É frequente a associação a outras comorbidades como a 

depressão, o que aumenta o sofrimento e piora a qualidade de vida destas pessoas. 

A identificação de níveis de depressão no quadro fibromiálgico é importante, pois 

permite o encaminhamento ao atendimento médico especializado para avaliação e 

conduta terapêutica. Também pode favorecer a adesão ao programa de tratamento 

proposto e o acompanhamento da evolução clínica. O tratamento da FM pode ser 

farmacológico e não-farmacológico. Entre os recursos não farmacológicos, ações 

interdisciplinares envolvendo educação em saúde, exercícios físicos e terapia 

psicológica tem mostrado resultados positivos. 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 e comparar os níveis de depressão de mulheres com 

fibromialgia no programa de tratamento em dois momentos. Participaram deste 

estudo 93 pessoas com FM e idade entre 24 e 65 anos. O instrumento de avaliação 

utilizado foi o Inventário de Depressão de Beck aplicado no ingresso (T0) e após 3 

meses (T3) de intervenção interdisciplinar. Em T0, 13% do grupo classificou-se em 

“sem depressão ou mínima”, 37% em “leve a moderada”, 35% em “moderada a 

grave” e 15% em “grave”. Em T3, 18% do grupo classificou-se em “sem depressão 

ou mínima”, 47%, em “leve a moderada”, 29% em “moderada a grave”, 6% em 

“grave”. Identificou-se elevado número de pessoas com algum grau de depressão 

ao ingressar no tratamento e expressiva melhora do grupo após o período de 

intervenção. 
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O objetivo do programa é testar a eficácia da prescrição de condicionamento físico 

individualizado na aptidão física, qualidade de vida no ambiente de trabalho e 

redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares nos servidores da UERJ. 

Atualmente, contamos com cerca de 100 servidores inscritos no programa As 

atividades são realizadas no Centro de Treinamento Físico do Laboratório de 

Atividade Física e Promoção da Saúde (LABSAU) e o servidor tem flexibilidade 

quanto para escolher os horários e dias de exercício para melhor atender as suas 

necessidades. Inicialmente, os indivíduos passam por exame clínico. Após liberação 

médica, são submetidos a uma avaliação física, em que são realizados testes para 

avaliar a morfologia corporal, aptidão cardiorrespiratória e questionários para 

avaliar o nível habitual de atividade física e a qualidade de vida no ambiente de 

trabalho. Os dados das avaliações são encaminhados ao professor de Educação 

Física que elabora e acompanha a prescrição do exercício de forma individualizada. 

Basicamente, o programa de condicionamento físico é composto pelos treinamento 

aeróbio, de força muscular e de flexibilidade. Periodicamente, 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 para atender as necessidades e objetivos dos praticantes. São 

atendidos no programa indivíduos saudáveis, bem como aqueles com problemas de 

saúde, incluindo obesos, hipertensos, portadores de diabetes e síndrome 

metabólica. Até o presente momento, os resultados tem demonstrado efeitos 

positivos da prática de exercícios nas variáveis de aptidão física, saúde e qualidade 

de vida monitoradas. 
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O programa “Práticas Corporais de Saúde - PRACORSAU”, através do Laboratório de 

Fisiologia aplicada à Educação Física (LAFISAEF) do IEFD-UERJ, oferece projeto de 

exercícios físicos e orientação nutricional para portadores de fatores de risco (FR) 

para doença arterial coronariana visando prevenir e/ou tratar estes FR, estimulando 

a autonomia para a manutenção desta prática e seus benefícios para saúde. Os 

exercícios acontecem nas dependências da UERJ, 2 vezes por semana, e há 

incentivo para realizar exercícios fora da UERJ, de forma autônoma. Na greve de 

2016 na UERJ, os usuários do projeto houve reforço no incentivo para prática de 

exercícios físicos fora da UERJ, para minimizar as possíveis perdas geradas pela 

interrupção dos exercícios. O objetivo deste estudo foi o de identificar o impacto da 

greve sobre a regularidade da prática de exercícios físicos pelos usuários do 

projeto. Ao retornar às atividades do projeto 9 mulheres com média de idade de 64 

± 11 anos, com mais de 12 meses de participação no projeto foram convidadas a 

responder um questionário, que visava conhecer o envolvimento dos alunos com a 

prática regular de exercícios físicos durante a greve, fora do espaço da 

universidade. As questões investigavam: participação em práticas de exercícios 

físicos; percepção de mudança nas condições físicas e/ou emocionais; prática em 

grupo e/ou individual; frequência, tipo e duração do exercício praticado; orientação 

profissional; e percepção de diferenças na comparação com as atividades oferecidas 

no projeto. Sete de nove mulheres fizeram exercícios, sendo que seis fizeram 

basicamente caminhadas, mas também incluíram dança e alongamento. Cinco se 

exercitaram durante toda a greve, enquanto duas apenas de 1 a 4 meses. Quanto à 

frequência de treino, três praticaram 2 vezes por semana, duas treinaram 3 vezes, 

e duas mais de 3vezes. Quatro tiveram ajuda de professor de Educação Física em 

sua prática. Cinco mulheres observaram diferença em relação à UERJ, pela falta de 

monitorização do treinamento (pressão arterial e frequência cardíaca), e falta de 

individualização da intensidade do esforço. Concluiu-se que houve aceitação da 

orientação para prática de exercício fora da UERJ por parte de 71 por cento de 

participantes do projeto. 

 
E-mail: jsilviobarbosa@ig.com.br 
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Introdução: Síndrome Metabólica (SM) é conjunto de fatores de risco metabólicos 

que aumentam as chances de desenvolvimento de doenças crônicos não 

transmissíveis, se associando com o aumento na mortalidade por causas gerais. 

Desta forma o O objetivo desse estudo foi identificar a existência de fatores de risco 

de SM em escola rural do estado do Rio de Janeiro. Metodologia: Foram avaliados 

19 indivíduos, 13 do sexo masculino e 6 do feminino, com idade média de 169 

meses; alunos do 6º, 8º e 9º anos da Escola Municipal Vereador José Gallaço Prata, 

localizada no município de Itaguaí no estado do RJ. Para o diagnóstico de SM em 

adolescentes foram utilizadas os critérios de Weiss et al de 2004. A composição 

corporal foi avaliada a partir do índice de massa corporal (IMC) para idade e do 

percentual de gordura a partir da espessura das dobras cutâneas de tríceps e perna 

medial. Avaliamos também a pressão arterial sistólica (PAS) e a capacidade física a 

partir do teste PROESP de corrida/caminhada em 6 minutos e máximo de 

abdominais em 1 minuto. Resultados Obtidos: Dentre os alunos avaliados 21,06% 

apresentaram risco de SM para IMC, 15,57% para PAS e 78,95% dos alunos foram 

identificados na categoria “alto” para G%. Desta forma, 31,58% dos alunos 

apresentaram pelo menos um dos fatores de risco para SM e/ou aumento do G%. O 

nível de aptidão física (AF) e resistência abdominal (RA) avaliado através do 

PROESP, identificou 88,89% e 84,21% dos jovens em grupo de risco no teste de 

corrida e de abdominal respectivamente. Discussão: Conforme verificamos, 

adolescentes classificados com SM, em geral apresentam em fase precoce da vida 

aumento de G% corporal, o que os predispõe a modificações cardiocirculatórias 

e/ou metabólicas que são potencializadas com a reduzida aptidão física e 

resistência abdominal, conforme verificado nos testes aplicados. Desta forma, o 

acompanhamento cineantropométrico e o incentivo à prática de exercícios físicos no 

âmbito escolar deve ser estimulado como medida preventiva e de cuidado à saúde 

de adolescentes com SM. 
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Introdução-Estimular a prática da atividade física em crianças e adolescentes é 

primordial para perfeito crescimento e desenvolvimento infantil, pois além de 

melhorar a capacidade cognitiva e cardiovascular, contribui com a redução da 

obesidade infantil podendo ser determinante para uma vida adulta menos 

sedentária. Como um observatório permanente de indicadores de crescimento e 

desenvolvimento corporal, motor e do estado nutricional de crianças e jovens foi 

desenvolvido o Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), que auxilia a avaliação por 

professores de educação física. Desta forma esse trabalho tem como objetivo 

verificar a aptidão física associada à desenvolvimento cineantropométrico de 

escolares, através do PROESP-BR aplicado no estado do Rio de Janeiro. 

Metodologia- Avaliamos 36 jovens de ambos os sexos, com idade (I) de 

14,51±0,71, de 3 escolas: privada do Município do RJ (Grupo I), pública do 

município de Duque de Caxias (Grupo II) e a outra pública rural do município de 

Itaguaí (Grupo III). A avaliação do crescimento e desenvolvimento corporal foi 

realizada através da mensuração da Massa Corporal (MC), Estatura (E) e Índice de 

Massa Corporal (IMC), para serem estabelecidos os indicadores de crescimento 

segundo OMS de E/I e IMC/I. Foram realizados os testes do PROESP-BR, onde os 

alunos realizaram um teste de corrida/caminhada (Aeróbio) em 6 minutos e 

abdominal (Força) em 1 minuto em quadra poliesportiva. Resultados- Verificamos 

que a MC dos escolares do sexo masculino do Grupo II foi menor quando 

comparado ao Grupo I, e que 60% dos meninos do Grupo II foram classificados 

abaixo de P50 para IMC/I. Não encontramos diferença entre a estatura, entretanto 

as meninas do grupo II apresentaram 57% dos avaliados abaixo de P50 para E/I. 

Quanto a aptidão física todos os grupos foram classificados em “zona de risco a 

saúde”, tanto para o teste aeróbio quanto para o de força e ressaltamos o menor 

desempenho aeróbio de meninas do grupo II (819,44 ± 59,2) quando comparadas 

as do grupo I (707,6 ± 82,1).Conclusão-Nossos dados demonstram a necessidade 

de medidas intervencionistas de estímulo a prática de exercício físico no âmbito 

escolar, como instrumento de promoção de saúde, crescimento e desenvolvimento 

infantil. É plausível supor que possíveis déficits nutricionais em fases precoces da 

vida também podem interferir na aptidão física já na adolescência, porém à 

avaliação de mais adolescentes se faz necessária. 
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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 seja um projeto relatividade novo, já obteve muitas 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. 
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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. As crianças e 

adolescentes brasileiros estão se desenvolvendo num mundo cheio de tensões, 

pressões, incertezas, rápidas mudanças e num ambiente de riscos. Para enfrentar 

essa realidade, é necessário que sejam oferecidas oportunidades para que os 

jovens vivenciem hábitos favoráveis à saúde e à vida, e desenvolvam experiências 

positivas de comunicação, relacionamento, ajuda, solidariedade e espírito de 

equipe. Cientes de que a atividade desportiva é importante instrumento de 

socialização e formação dos jovens e que eles merecem e têm expresso na 

legislação brasileira o direito a esta prática, oferecemos gratuitamente a jovens de 

cinco a vinte anos de idade, a oportunidade de vivenciarem a Ginástica Artística. A 

prática da GA orientada por uma equipe competente, muito pode contribuir para o 

desenvolvimento físico, social e de cidadania dessa camada de nossa sociedade. 

Sabendo que o Instituto de Educação Física e Desportos (IEFD) da UERJ conta com 

uma equipe gabaritada de profissionais, com passado na Ginástica e Treinamento 

Desportivo, capazes de propiciar ao acadêmico da universidade o aprimoramento 

no conhecimento teórico-prático e a oportunidade de desenvolver pesquisas, e 

tendo em vista o fato de a UERJ possuir espaço e horários disponíveis para esta 

prática, vimos por meio deste apresentar tal projeto. A disciplina de Ginástica 

Artística do IEFD insere-se neste planejamento, oferecendo 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. O 

projeto tem por objetivos: o aumento das possibilidades da prática da GA pela 

população (com qualidade e gratuitamente)e a formação de recursos humanos para 

trabalhar com a Ginástica Artística no Estado do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: pattiarrudaaf@gmail.com 
  



 

 
 406 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

A ADESÃO DOS ADOLESCENTES E JOVENS PORTADORES DE HIV/AIDS AO 

TRATAMENTO ANTIRETROVIRAL ACOMPANHADOS NA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 

Área temática Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARIA TERESA COLAO GONCALVES 

Supervisor Participante 
Inez Almeida da Silva 

Estagiário 
Juliane da Silva Ferreira 

 
As pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana (HIV)/ Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida(AIDS) tem direito a receber o tratamento gratuito de 

acordo com a Lei nº 9.313. No entanto, a adesão ao tratamento com anti-

retrovirais (ARV) pode não acontecer com facilidade. As causas da não-adesão 

variam entre fatores sociais, estilo de vida e os efeitos adversos causados. 

Tratando-se da fase adolescência, cogita-se, com muita freqüência a revolta e a 

não aceitação da doença. É uma fase de descobrimentos, escolhas e transições, por 

isso, a descoberta da infecção pode gerar resistência e questionamentos, 

ocasionando irregularidade no tratamento. Portanto, é preciso que o indivíduo seja, 

além de bem orientado sobre a melhor forma do uso de ARV, também 

acompanhado constantemente e assistido em suas particularidades, a fim de que 

compreenda a importância da adesão à terapia para a elevação de sua qualidade de 

vida. Para que tenha maior efetividade no tratamento, a maioria dos usuários 

fazem uso de três anti-retrovirais. OBJETIVO: Identificar o perfil de adesão aos 

ARVs. MÉTODO: Este estudo é do tipo exploratório, descritivo com abordagem 

quantitativa. Foram analisadas as fichas e prontuários no ano de 2016. Dentre os 

analisados: 28 dos 103 pacientes (27,1%), não possuem exames realizados no ano 

de 2016, 41 dos 103 (39,8%) Possuem carga viral indetectável ou CV igual ou 

menor que 50 cópias, 23 dos 103 pacientes (22,3 %) possuem carga viral muito 

alta, maior ou igual a 1.000 cópias e 11 dos 103 pacientes (10,6) possuem carga 

viral abaixo de 1.000 cópias. A partir disso, foi possível identificar que a pessoa que 

tem uma boa adesão à terapia terá sua carga viral suprimida (< 50 cópias/ml) por 

pelo menos seis meses a um ano. Os resultados contrários a essa afirmação, 

tiveram dificuldades na adesão, ocasionando o abandono do tratamento em partes 

ou integralmente. É importante avaliar cada caso particularmente, a fim de propor 

soluções para melhoria da adesão ao tratamento, e auxílio aos indivíduos a lidar 

com tais fatores em suas vidas pessoais. Referências: 1. Associação Brasileira 

interdisciplinar de AIDS, O que é AIDS? Disponível em < 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1e8ea27e81&view=att&th=159d80f01

4043c91&attid=0.3&disp=inline&realattid=be40bea19e5c2c9f_0.3&safe=1&zw> 

Acesso em 24 de janeiro de 2017. 
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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. O Projeto é um modelo 

de intervenção no tratamento das coronariopatias que vem avaliando a influência 

da prática da atividade física, da reeducação alimentar e do perfil psicológico na 

fase pré-operatório a fim de preparar os pacientes para o evento cirúrgico, 

objetivando influenciar o pós-operatório dos pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca do Hospital Universitário Pedro Ernesto. 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. Grande parte destes pacientes é obesa, e a obesidade está 

associada a diversos fatores de risco para a doença coronária e um risco maior de 

complicações no pós-operatório de cirurgias cardíacas. A atividade física, junto da 

reeducação alimentar, são importantes fatores de interferência no controle do peso 

corporal. Objetivamos conscientizar os pacientes para a necessidade de 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. Visamos também, facilitar a recuperação desses 

pacientes, reduzir os riscos e o número de complicações pós-operatórias otimizando 

sua fase de recuperação intra-hospitalar, reduzindo o tempo de internação e, 

consequentemente, os gastos no setor de cirurgia cardíaca. 
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Introdução: Em conformidade com o Plano Nacional de Segurança do Paciente e 

com a RDC nº 36, os pacientes internados em unidades hospitalares devem 

permanecer identificados, com pulseira de identificação, desde sua admissão até a 

alta hospitalar. Tal medida corresponde à meta 1 de Segurança do Paciente e busca 

reduzir a ocorrência de eventos adversos relacionados à identificação do paciente 

nos diversos procedimentos realizados. Objetivo: Avaliar a adesão à implantação da 

meta 1 nas Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Pedro Ernesto. 

Método: Estudo quantitativo, exploratório. Foram realizadas visitas semanais em 6 

unidades de terapia intensiva no período de janeiro a dezembro de 2016, à saber 

UTI Pediátrica, UTI Neonatal, UTI Pós-operatório, UTI Geral, CTI Cardíaco e 

Unidade Cardio Intensiva. Utilizou-se um formulário estruturado de observação, 

para a proporção de pacientes com pulseira de identificação. Os dados coletados 

alimentaram planilhas e gráficos em Excel e foram analisados a cada trimestre. 

Para sensibilizar os profissionais quanto à importância da meta 1, foram realizados 

eventos científicos pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) no HUPE: I Fórum 

de Segurança do Paciente e da II Oficina de Identificação do Paciente, em junho e 

agosto de 2016, respectivamente. Resultados: A metade das unidades estudadas 

aumentaram sua adesão à meta 1. Chama atenção a adesão ao uso da pulseira no 

CTI Cardíaco. A proporção, nesta unidade que no primeiro trimestre era de 38,8%, 

no último trimestre analisado foi de 84,1%, o que representa uma melhoria na 

segurança do paciente. Conclusão: As atividades realizadas pelo projeto 

conseguiram demonstrar a importância da segurança do paciente para os 

profissionais, impactanto positivamente na adesão de ações que visam proporcionar 

um cuidado seguro aos pacientes internados. Porém, é imprescindível a 

continuidade do trabalho sobre a meta de identificação, de modo a criar barreiras 

que previnam erros, além de sensibilizar os pacientes para que se tornem fontes de 

cobrança. O desenvolvimento dessas e outras atividades proporcionou a bolsista 

conhecimento de resoluções oficiais para uma assistência de enfermagem focada na 

segurança, maior contato com o fluxo dos processos de trabalho e ações de 

educação continuada, além do desenvolvimento de metodologias científicas de 

pesquisas quantitativas. 
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Introdução: A educação continuada é um processo permanente de treinamento e 

atualização que envolve a equipe de enfermagem, visando atender as necessidades 

do serviço com resultados que reflitam na qualidade da assistência. Portando, é 

indispensável a existência deste processo nos hospitais (ALVES, et al. 2005). O 

Serviço de Treinamento e Avaliação de Enfermagem (STAVE), do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE), desenvolve atividades de educação continuada 

para a equipe de enfermagem visando boas práticas para um cuidado seguro. 

Objetivo: Levantar as necessidades de educação continuada da equipe de 

enfermagem do HUPE, para o planejamento das atividades educativas. 

Metodologia: A priori foi realizado o cadastro dos funcionários de enfermagem, 

utilizando o Google drive. Posteriormente, os funcionários responderam um 

questionário on-line cujo objetivo era identificar as necessidades de educação 

continuada. O mesmo procurava identificar as temáticas de interesse; sugestões de 

metodologias a serem utilizadas e o interesse dos profissionais em serem 

instrutores nestas atividades. Esse processo transcorreu no período de janeiro a 

novembro de 2016. Resultados: Foram enviados 1090 formulários (338 para 

enfermeiros e 752 técnicos) dos quais apenas 12,8% (140) foram preenchidos, 

sendo 50 por enfermeiros e 90 por técnicos. Dentre os preenchidos, 94% dos 

enfermeiros e 83,3% dos técnicos apresentaram interesse em treinamentos. Os 

temas mais apontados foram: atendimento em parada cardiorrespiratória; preparo 

e administração de medicamentos; avaliação de feridas e ostomias; cateterismos: 

vesical, naso-gástrico e naso-entérico; punção e manipulação de cateteres venosos. 

Quanto às metodologias de ensino, destacaram-se as aulas teórico-práticas e o 

ensino à distância. Apenas 5,5% dos enfermeiros demonstraram interesse em 

ministrar atividades de capacitação. Conclusão: A atividade mostrou a não adesão 

dos profissionais ao preenchimento dos questionários, o que pode estar associado a 

atual crise que a instituição vem enfrentando. Os resultados obtidos pela análise do 

levantamento permitirão estabelecer metas iniciais para as atividades educativas. 

Considera-se a necessidade de fomentar das práticas de educação continuada junto 

à equipe de enfermagem. 
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Segundo a OMS a Reabilitação Cardíaca (RC) é um conjunto de atividades 

necessárias para assegurar ao indivíduo que possui doença cardiovascular condição 

física, mental e social para que ele possa ocupar o seu lugar na sociedade. O 

objetivo da RC é prevenir a reincidência de infarto e re-hospitalização, diminuir os 

efeitos deletérios de um evento cardíaco e melhorar a qualidade de vida, reduzindo 

as taxas de morbi-mortalidade.Apesar de ser do conhecimento de todos da 

importância e os benefícios advindos da prática regular da atividade física (AF) 

existem uma enormidade de razões para justificar o seu abandono. A literatura 

aponta para a falta de tempo einformação, instalações inadequadas, caras ou longe 

de casa ou trabalho e o cansaço. O conhecimento individualizado dos fatores 

envolvidos tanto na manutenção ou o abandono da prática de exercícios é essencial 

para o planejamento de estratégias a serem aplicadas após alta, visando à sua 

continuidade. O estudo teve como objetivo verificar se houve ou não continuidade a 

prática do exercício físico (EF) identificando as principais dificuldades encontradas 

pelos pacientes quando os mesmos receberam alta do programa. Para a realização 

do presente estudo os pacientes, após a alta, foram convidados para uma 

entrevista na qual responderam um questionário fechado se posicionando diante 

dos seguintes questionamentos:1)Após a alta realizou EF? 2)que tipo? 3)Fez 

monitoramento? 4)Motivo que o levou a não realizar EF? A amostra constou de 8 

pacientes, sendo 7 do sexo masculino.Os resultados encontrados mostram que 

75% mantiveram a prática de AF fora do ambiente ambulatorial, sendo que apenas 

1 realizou em academia acompanhado de um profissional de educação física. A 

caminhada em ruas e praças foi o tipo de EF que eles mais realizaram. As principais 

dificuldades encontradas foram a falta de espaço público para realizar exercícios de 

força e dificuldades financeiras para comprar monitor cardíaco. A falta de tempo e 

local próximo à residência foram às justificativas dadas pelos que não realizaram 

exercício. Diante dos resultados concluímos que os pacientes que receberam alta 

mantiveram a prática de EF fora do ambiente hospitalar e que a caminhada foi o 

tipo de exercício que eles mais realizaram. Uma das possíveis explicações é a 

facilidade em realizar esse tipo de exercício em ruas e praças gratuitamente. O 

contato com a equipe do programa parece ser fundamental para identificar 

possíveis abandonos e estimular a prática da EF 
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INTRODUÇÃO: A vida da pessoa antes e após a confecção do estomia reflete em 

mudanças físicas radicais, a forma com que realizava as eliminações intestinais via 

anal, é modificada, passando a conviver e adaptar com a eliminação através do 

estoma na parede abdominal. Há necessidade de adquirir novos conhecimentos que 

os possibilitem uma rotina de vida menos traumática para retomar às suas 

atividades diárias hospital universitário Pedro Ernesto, desde 2010 há o grupo 

multidisciplinar de apoio ao estomizado, denominado “À flor da pele e, com muito 

carinho”, mesmo tem como missão principal a integração com outros estomizados 

do hospital promovendo a troca de experiências entre o grupo e autoconfiança de 

para o autocuidado. O grupo realiza reuniões temáticas apoiadas pelos profissionais 

de saúde grupo, com reuniões trimestrais, sendo que em dezembro o foco do 

encontro é o tema natalino, desenvolve-se com brincadeiras lúdicas, lanche 

coletivo, sendo incluído a estratégia da dinâmica de grupo do amigo oculto, 

utilizada como confraternização social onde todos os integrantes são convidados a 

aceitar, cada um se encarrega de presentear apenas um participante, ninguém fica 

sem presente. No dia do encontro é realizado o sorteio, previamente é estabelecido 

um limite do presente, antes de oferecer o presente a pessoa sorteada é necessário 

que cada um mencione algum comentário sobre seu amigo oculto. OBJETIVO: 

Descrever as contribuições do amigo oculto como estratégia utilizada no encontro 

natalino para os estomizados, e consultar em quais aspectos podem ser 

aprimorados. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A 

população foi composta por 15 estomizados e ex-estomizados participantes 

assíduos do referido grupo. A coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2016 e 

janeiro de 2017, a partir de entrevista semiestruturada com questões abertas. Os 

resultados evidenciaram que as falas confirmaram as contribuições de ajuda 

pessoal, interação social e reconhecimento com o próximo. CONCLUSÃO: A 

estratégia da participação na brincadeira de amigo oculto, nesse grupo de 

estomizados, além de ser fácil de serem conduzida, oferece excelente interação 

entre as participantes estabelecendo vínculos de amizade, além de reforçar a 

assistência multidisciplinar deste hospital. Descritores: grupo de apoio, estomia, 

dinâmica de grupo, cuidados de enfermagem. 
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Introdução: Trata-se de um desdobramento do projeto iniciado em 2010 no 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), que é referência em saúde nas 

especialidades médicas de alta complexidade e cirúrgicas. A enfermagem cirúrgica 

desenvolve ações integradas, no monitoramento e avaliação da ferida operatória 

(FO), visando prevenir e cuidar de possíveis complicações. A literatura destaca que 

pacientes com complicações na FO permanecem mais tempo de internados assim 

há aumento de custos hospitalares e riscos envolvidos, podendo levar ao óbito. 

Nesse contexto, é necessário o cuidado com a FO e do registro das informações no 

prontuário com sinais, acontecimentos e situações sobre a saúde, permitindo a 

comunicação eficaz na equipe multiprofissional e dar continuidade da assistência 

prestada. Objetivo: Levantar dados sobre o perfil epidemiológico de pacientes com 

complicações de FO em 7 unidades de internação cirúrgica e oferecer subsídios aos 

futuros estudos sobre o assunto utilizando o instrumento de coleta idealizado pelos 

autores. Metodologia: Documental, exploratório-descritivo. Realizada de abril a 

dezembro de 2016. Os dados foram coletados em visitas semanais em cada 

unidade cirúrgica em 2 fases distintas, a 1º fase sob forma de questionário com 

finalidade diagnóstica e a 2ª com consulta no prontuário do paciente. A análise 

ocorreu através da planilha Microsoft Excel 2010.Resultados: Ao fim de 9 meses, 

obteve-se 25 casos de complicações de FO conforme os registros de médicos e 

enfermeiros nos prontuários das 7 unidades cirúrgicas pesquisadas. Detectou-se 

maior frequência de casos nas unidades: vascular e plástica, com pacientes de faixa 

etária entre 61 a 70 anos e do sexo feminino, Apontou-se que a complicação na FO 

surgiu em pacientes no 10º dia de pós-operatório, através do registro profissional 

sobre as características da secreção extravasada pela FO. Conclusão: O estudo 

possibilitou a identificação dos aspectos epidemiológicos comuns aos pacientes que 

apresentaram algum tipo de complicação na ferida operatória. O instrumento de 

coleta aplicado nos 25 casos ofereceu identificar variáveis sobre critérios requeridos 

na literatura mundial na investigação de infecção no sítio da FO, os quais podem 

ser uteis em novas pesquisas a fim de oferecer visibilidade e valorização da 

qualidade e segurança assistencial. Descritores: ferida operatória, enfermagem 

cirúrgica, prontuários 
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NO PERÍODO 2006-2016 
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INTRODUÇÃO:A Residência em Enfermagem é um curso de pós-graduação Lato 

Sensu no qual o enfermeiro desenvolve diversas competências a partir da imersão 

no processo de trabalho de Enfermagem e em saúde. Este trabalho trata sobre o 

perfil de evasão dos residentes de um Hospital Universitário no Rio de Janeiro, 

considerando ser um curso com 5.760 horas, desenvolvido em 24 meses e carga 

horária semanal de 60 horas, exigindo do aluno a exclusividade de vínculo, além de 

oferecer uma bolsa de estudos. A Residência conforma-se com 80% de sua carga 

horária realizada a partir de atividades práticas e teórico-práticas, e 20% em 

atividades teóricas. Este estudo justifica-se pela importância em investigar as 

características da evasão no curso, com vistas a subsidiar a avaliação e 

planejamento de sua proposta pedagógica. OBJETIVO: Discutir o perfil de evasão 

de alunos de um curso de Especialização na Modalidade Residência de Enfermagem 

de um Hospital Universitário no Rio de Janeiro no período de 2006 até 2016. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa documental com coleta de dados nos 

registros do curso realizada no período entre abril e maio de 2016. O universo de 

residentes neste estudo foi de 629, destes, 112 evadidos, em 9 turmas no período 

de 03/2006 a 03/2014. RESULTADOS: Foi identificado um total de 112 evasões, 

sendo 76 referentes aos residentes do primeiro ano (R1) e 36 relativas aos do 

segundo ano (R2). 35 evasões foram solicitadas pelos residentes e 77 pela 

coordenação do curso. As evasões foram especialmente motivadas por faltas 

consecutivas, infração das normas e por escolha de um vínculo empregatício. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa demonstrou a importância dos registros, que 

possibilitam melhor caracterizar as reais motivações das evasões. Neste sentido, a 

organização das informações deve ser regularmente atualizada e avaliada para 

acompanhar os interesses da instituição no aperfeiçoamento do ensino. 
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PERFIL DOS FREQUENTADORES DA REABILITAÇÃO CARDÍACA DE UM 
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PERFIL DOS FREQUENTADORES DA REABILITAÇÃO CARDÍACA DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DO RIO DE JANEIRO As patologias cardiovasculares são apontadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como as principais causas de morte 

entre 2000 e 2012. A Reabilitação Cardíaca é composta por uma equipe 

multiprofissional que através de ações programadas visam a mudança no estilo de 

vida (adoção de hábitos alimentares saudáveis, diminuição do tabagismo e uso de 

álcool e outras drogas, realização de atividade física programada). O objetivo do 

trabalho é elucidar o perfil dos pacientes assistidos pela RC em um hospital 

universitário no Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo 

descritivo, cujo cenário foi o programa de RC de um hospital universitário no 

município do Rio de Janeiro. A população de escolha foram os pacientes que se 

encontravam na fase 3 da RC, totalizando 20 participantes. O instrumento utilizado 

para a coleta de dados foi a análise dos prontuários no período de janeiro a 

dezembro de 2015, cujo critério de inclusão foram: frequentar as atividades do 

programa regularmente, se encontrar na fase 3, ter realizado teste ergométrico no 

período de intervalo analisado. Após a coleta foi realizada a análise estatística 

utilizando a ferramenta Excel 2016, da Microsoft. Os dados foram agrupados nas 

seguintes variáveis: sexo, idade, diagnóstico clínico, fármacos utilizados, fatores de 

riscos pessoais e antecedentes cardíacos e cardiovasculares. O estudo seguiu todas 

as recomendações da Resolução 466/12, mantendo-se a confidencialidade dos 

dados. A fase 3 do programa de RC é composta por 13 homens e 7 mulheres. A 

média da idade dos participantes masculinos foi de 64,1 anos e do sexo feminino foi 

de 67,6 anos. Referente ao diagnóstico clínico, a hipertensão arterial sistêmica foi 

diagnosticada em 18 pacientes. Os fármacos mais utilizados são anti-hipertensivos, 

antiagregantes plaquetários, agentes hipolipemiantes. Ao verificar o teste 

ergométrico dos pacientes observa-se que 17 apresentam a hipertensão como fator 

de risco pessoal. No que se refere a antecedentes cardíacos e cardiovasculares, 19 

pacientes realizaram uma cinecoronariografia. O estudo possibilitou observar o 

quanto é fundamental que os profissionais envolvidos no programa saibam valorizar 

a singularidade de cada indivíduo, além de compreender que o objetivo do 

programa é gerar hábitos de médio a longo prazo e não mudanças a curto prazo. 
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O objetivo do projeto é assessorar e contribuir para qualificar as ações 

desenvolvidas pelo Setor de Acolhimento da PPC/UERJ. O Acolhimento constitui um 

dispositivo da Política Nacional de Humanização (Ministério da Saúde,2004 ) e 

representa um instrumento reorganizador dos processos de trabalho na tentativa 

de 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, existente na PPC 

desde 2009, tem 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. 

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, encaminhamento para 

ambulatórios especializados, bem como avaliação e direcionamento de casos de 

maior vulnerabilidade de saúde e/ou social, entre outros. Neste contexto, 

destacam-se as atividades educativas em promoção da saúde realizadas pelo setor, 

particularmente pela equipe de Serviço Social. Tais ações ocorrem tanto nos 

atendimentos individuais realizados pelos profissionais e alunos atuantes no 

serviço, quanto nas atividades de grupo/sala de espera com os usuários, os quais 

se propõe a ofertar informações acerca das bases e mecanismos do SUS, 

estratégias de garantia (por via judicial em certos casos) do direito à saúde quando 

este é negado, também sobre os fluxos de funcionamento dos ambulatórios e 

serviços existentes na PPC, com vistas a promover maior autonomia destes 

usuários na busca de melhores condições de saúde e utilização dos serviços. A 

equipe do Acolhimento também produz material informativo para os usuários. A 

confecção de folders versando sobre temáticas como atenção primária, suas 

funções no SUS e os serviços básicos existentes na Região Metropolitana Do RJ, 

informações sobre o acesso ao SISREG (Sistema de Regulação de Vagas) e sobre a 

Câmara de Resolução de Litígios de Saúde. Investiu-se também em uma pesquisa 

de materiais audiovisuais disponiveis online sobre temáticas de saúde veiculando-

os permanentemente no setor. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS ATRAVÉS 
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DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO (GRUPO TAP) 
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Introdução/objetivo: A alimentação saudável é de suma importância para promoção 

da saúde, prevenção e controle de doenças crônicas, cuja prevalência tem 

aumentado nas últimas décadas. Nesse contexto, o projeto “Inserção de práticas 

promotoras de alimentação saudável no ambulatório de cardiologia da Policlínica 

Piquet Carneiro (PPC)” tem como objetivo contribuir com a promoção da saúde e de 

hábitos alimentares saudáveis através da realização de atividades educativas 

semanais em grupo no ambulatório de anticoagulação oral da Policlínica Piquet 

Carneiro conhecido como grupo TAP (Tempo de Atividade de Protrombina). 

Metodologia/atividades desenvolvidas: O grupo TAP é composto por cinco grupos 

de 30 a 32 pacientes, onde a cada semana, um deles comparece para realização do 

exame necessário ao controle da coagulação sanguínea e atendimento médico e de 

enfermagem, sendo o tempo de espera entre a realização do exame INR e a 

consulta utilizado como um espaço para orientação a respeito dos cuidados 

relativos ao tratamento, promoção da saúde e de hábitos alimentares saudáveis 

pela equipe de nutrição. Foram realizadas 24 práticas educativas semanais no 

grupo TAP no período de abril a dezembro de 2016, com temas pré-definidos pela 

equipe de nutrição com base na percepção da demanda dos participantes das 

atividades ou sugeridos pelos mesmos. Dentre os temas destacamos: Orientação 

alimentar para pessoas em uso de anticoagulantes orais; O que são adoçantes? 

Quando usar e contra indicações; Malefícios dos produtos ultraprocessados; 

Diabetes: prevenção e tratamento; Alimentação na prevenção e tratamento do 

diabetes. Em todas as reuniões do grupo os usuários receberam folder educativo 

desenvolvido sobre o tema abordado. Além disso, foram elaborados murais 

educativos expostos no ambiente de sala de espera do ambulatório de cardiologia 

da PPC. Ao término do período das atividades, os usuários responderam a um 

questionário de avaliação das atividades educativas realizadas. Resultados: Através 

do registro de falas e dos relatos obtidos nos questionários de avaliação, pode-se 

constatar que as atividades desenvolvidas contribuíram de forma positiva para a 

percepção dos usuários a cerca da importância e necessidade de modificações nos 

hábitos alimentares, estilos de vida e da adesão às orientações para tratamento da 

doença, possibilitando o desenvolvimento da capacidade de autocuidado em saúde. 
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AUMENTO DA EFICIÊNCIA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR 
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O déficit de saneamento relacionado às carências de coleta e tratamento de esgotos 

é um dos principais responsáveis pela situação ambiental precária dos corpos 

hídricos da RMRJ, incluindo a Baía de Guanabara.Boa parte da Área de 

Planejamento 5(AP5) do município se insere nessa bacia de 

drenagem.Historicamente pouco considerada do ponto de vista de investimentos 

em saneamento, essa área vem sendo palco de obras para implantação de sistema 

de esgotamento sanitário, iniciadas a partir da concessão da prestação dos serviços 

de esgotos sanitários a uma empresa privada em 2011.Nessa Concessão, 

estabeleceu-se um sistema de Indicadores de Saneamento, atrelado a um Plano de 

Metas, que devem ser observados pela Concessionária.Com base nesse estudo de 

caso, o presente trabalho avalia a utilização desses Indicadores e Metas como 

forma de acompanhamento e avaliação, além de subsídio para gestão dos serviços 

prestados, visando o aumento da sua eficiência.Mesmo com o assentamento de 

redes do sistema separador, os atuais índices indicam um cenário de ociosidade 

desse sistema, ou seja, o fato de haver rede de esgoto assentada na rua 

(cobertura) não significa necessariamente que as residências estejam ligadas a ela 

(atendimento). Assim, muitas vezes o índice de atendimento e cobertura é bem 

inferior ao esperado.Também não necessariamente todo esgoto coletado é 

devidamente encaminhado a destino final adequado(ETE). Mesmo demonstrando-se 

ser importantes ferramentas de gestão, os Indicadores ainda apresentam algumas 

limitações, entre elas a forma como são aferidos e calculados.Entre as 

recomendações feitas por esse estudo, além de melhorias para a aferição desses 

indicadores e das Metas estabelecidas, são feitas propostas para redução da 

ociosidade das redes, com uma maior adesão dos usuários, identificada como um 

dos maiores entraves ao aumento do atendimento e eficiência do sistema.Como já 

indicava o ITB(2015),para se dar um grande passo na ampliação dos serviços de 

saneamento básico em todo o país, as empresas precisam dar incentivo econômico 

à população de baixa renda para realizar as ligações, realizar cobranças de tarifas 

quando há serviço na rua(mesmo se não houver ligação), além de investir em 

campanhas de informação e de educação ambiental.Para isso estão sendo 

desenvolvidas campanhas de esclarecimento, conscientização e capacitação da 

população abrangida, através de parceria entre a Concessionária local(FOZ) e o 

grupo de pesquisa do DESMA/UERJ envolvido no projeto. 
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ACIONAMENTO DE MOTOR CC DE ÍMA PERMANENTE POR ENERGIA SOLAR 
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A intensa evolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas na eletrônica e na 

ciência dos materiais tem proporcionado grandes avanços nas aplicações das fontes 

de energia renovável e nos motores elétricos de ímã permanente de corrente 

contínua (CA) e de corrente alternada (CA). O interesse por esses motores tem se 

ampliado por apresentarem maior eficiência energética e densidade de potência do 

que as dos motores convencionais de nível de potência correspondente. Quando se 

trata de utilizar-se uma fonte de energia renovável num sistema de propulsão de 

motores, por serem essas fontes de operação intermitente, devido às condições 

ambientais pertinentes, é importante que se busque aproveitar ao máximo a 

energia disponível para que se possa alargar a autonomia de operação do sistema. 

Os sistemas de acionamento de motores de ímã permanente baseados em fontes 

do tipo solar fotovoltaica (PV) tem surgido em diversas aplicações, e em níveis de 

potência bem distintos, tais como aos micromotores até aos propulsores de veículos 

tais como em carro elétrico, barco autônomo ou tripulado, e também em aplicações 

no bombeamento de água, dentre outras. Neste trabalho apresenta-se algumas 

etapas no desenvolvimento de um sistema acionamento de motor CC de ímã 

permanente a partir de fonte solar PV. Além de fonte PV, o sistema constitui-se de 

conversor de eletrônica de potência tipo CC-CC e bateria. Inicialmente, realizou-se 

a modelagem e a simulação digital do sistema de acionamento, para 

dimensionamento e especificação de componentes e análise de desempenho. Neste 

trabalho são apresentados alguns resultados de simulação e testes preliminares de 

bancada para o desenvolvimento do protótipo experimental. A metodologia 

consistiu na pesquisa bibliográfica, aprendizado sobre simulação digital com 

software comercial, análise das simulações, comparação de resultados com valores 

teóricos, realização de montagens de circuitos e medidas elétricas. 
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O 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, sendo a maior parte dos 

materiais utilizados provenientes de material reciclado. Além disso, por meio de 

uma parceria realizada com a USIMECA, obtivemos uma bancada na qual 

desenvolvemos estudos e mapeamos a mesma para que também à utilizássemos 

didaticamente. Um detalhe importante, é que todo o conteúdo teórico é parte 

corrente da atual disciplina de Instalações Mecânicas e Industriais e de Fenômenos 

de Transporte, sendo a contribuição destes circuitos muito enriquecedora para o 

conteúdo experimental do curso, visto que os alunos são estimulados a desenvolver 

análise experimental na solução do problema prático proposto. Além disso, por 

meio de visitas realizadas por escolas públicas e privadas, promovemos o incentivo 

aos alunos do ensino médio reafirmando o papel da UERJ, inclusiva socialmente 

também no sul fluminense. O experimento realizado a partir dos circuitos 

hidráulicos vem sendo utilizado ao longo dos últimos três semestres, já o 

experimento realizado a partir da bancada da USIMECA pôde ser iniciado no ultimo 

semestre e a porcentagem de aprovados tem sido próxima aos 100%. Em 

depoimento, os alunos relatam um sentimento de motivação pelo fato de 

concretizar um conceito teórico visto em sala de aula, através de uma realização 

prática. A busca constante por melhorias (recursos), o incentivo e a passagem do 

conteúdo de forma dinâmica para o corpo discente tem sido uma marca do Lab. 

Motores, Pneumática & Hidráulica - na FAT. 
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Atualmente, é crescente o interesse da comunidade científica pela presença de 

micropoluentes no ambiente que apresentam o potencial de causar efeitos adversos 

na saúde de humanos e outros animais. São substâncias sintéticas e naturais de 

diferentes classes químicas que são encontradas na faixa de μg L-1 a ng L-1, 

principalmente em ambientes aquáticos. Os riscos desses micropoluentes no meio 

ambiente podem estar associados aos efeitos específicos dessas substâncias, como 

por exemplo, os desreguladores endócrinos (DE) que são suspeitos de causarem 

efeitos adversos no sistema reprodutivo de seres humanos e outros animais. Muitos 

desses poluentes são continuamente introduzidos no meio ambiente pelas 

atividades antrópicas através de uma mistura complexa via rotas distintas, a 

principal é o descarte de efluentes domésticos e industriais nos corpos d’águas. No 

entanto, existem outros meios de exposição a essas substâncias, como a 

agricultura, a disposição de resíduos sólidos com a contaminação dos solos e a 

produção de lixiviado. O objetivo desse estudo foi investigar a presença de DE em 

águas superficiais do Rio do Janeiro e avaliar a atividade estrogênica, pelo ensaio in 

vitro YES (Yeast Estrogen Screen), de substâncias simples e misturas em 

concentrações ambientalmente relevante e amostras de água superficial, para 

subsidiar discussões sobre a segurança e confiabilidade do uso de ensaios 

biológicos na determinação dos efeitos potenciais causados por micropoluentes 

presentes no meio ambiente. Além disso, foi investigada a interferência da 

toxicidade das amostras na resposta do ensaio YES para a determinação da 

atividade estrogênica em matrizes ambientais. O ensaio in vitro YES foi realizado 

afim de avaliar a estrogenicidade e efeitos aditivos, sinérgicos e antagônicos, com 

amostras sintéticas dos compostos 17β-estradiol, 17α-etinilestradiol, estrona, 

estriol e bisfenol-A individualmente e em combinações de misturas. Para o 17β-

estradiol, que é o controle positivo do ensaio, a potência relativa admitida foi igual 

a 1. O 17α-etinilestradiol, quando comparado ao controle positivo, apresentou 

potência relativa de 1,23. As potencias relativas do estriol, da estrona e do bisfenol 

A foram 5x10-3; 0,39 e 7x10-4, respectivamente. Quando uma mistura dessas 

substâncias foi avaliada observou-se um aumento na estrogenicidade comparado 

com a curva dose-resposta do 17β-estradiol, ocasionado por um efeito aditivo e/ou 

sinérgico. 
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A corrosão, em suas diversas formas, pode causar danos a vários tipos de 

estruturas metálicas. Estima-se que no Brasil os gastos associados à corrosão 

podem chegar a cerca de US$10 bilhões por ano, grande parte na indústria 

petrolífera. A biocorrosão ou corrosão microbiologicamente induzida (CMI) é 

considerada uma das causas mais prejudiciais para instalações metálicas 

enterradas e submersas, ou seja, oleodutos, tanques de armazenamento e 

plataformas de petróleo. As principais bactérias associadas à CMI são as bactérias 

redutoras de sulfato (BRS), sendo assim faz-se necessário o controle desse grupo 

microbiano. Essas bactérias reduzem o sulfato e produzem o sulfeto de hidrogênio 

(H2S), causando corrosão por pite nos equipamentos metálicos. Este trabalho tem 

como objetivo avaliar o controle da CMI no aço carbono AISI 1020 por meio de 

usos de biocidas naturais e comerciais. Para isso foi utilizado o meio Baar, em água 

do mar sintética, como meio de cultivo de uma cultura pura de Desulfovibrio 

alaskensis. Os ensaios foram realizados em condições anaeróbias a 30ºC durante 7 

dias. Os biocidas utilizados foram o extrato de Nim, pellets de lúpulo, óleo de alho e 

o glutaraldeído. Este último é um dos biocidas comerciais mais utilizados. O método 

quantificação das BRS sésseis presentes na superfície do aço foi o do número mais 

provável (NMP) em meio semissólido Postgate E. Os resultados obtidos mostraram 

que a presença dos biocidas naturais no meio de cultivo reduziu o número BRS de 

forma significativa. Os biocidas mais promissores foram o extrato de Nim e o 

lúpulo, alcançando 72% de redução da população de BRS após 7 dias de ensaio. 
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CAMPUS DE RESENDE - ESPAÇOS - ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
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O Campus Regional de Resende–CRR, 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, localizada na Rodovia Presidente Dutra, KM 298 

(Polo Industrial), no sentido RJ-SP, conta com os cursos de Eng. de Produção, Eng. 

Mecânica e Eng. Química. O Campus, que fora doado em 2001 pela empresa 

KODAK, apresenta enormes possibilidades de ampliação, mas, para tal, há a 

necessidade de modificação e adaptação das suas instalações. Para isso muitas 

obras precisam ser feitas: reforma e ampliação dos laboratórios, adequação das 

instalações para novas salas de aula, criação de banheiros adaptados, ampliação da 

biblioteca existente para atender as demandas dos novos cursos, dentre outros. O 

pouco que se tem das plantas originais da antiga KODAK, são analógicas e muito 

antigas, o projeto propõe atualizar e digitalizar as plantas de arquitetura existentes 

(AS BUILT) e produzir as não existentes, pois isto é de fundamental importância 

para auxiliar os novos projetos de ampliação, adaptação, adequação. O projeto já 

atualizou muitas plantas, mas o campus conta com várias edificações 

independentes, sendo assim, estamos ainda em processo de digitalização das 

mesmas, pois nos encontramos com um quadro reduzidos de Estagiários o que 

torna o trabalho mais moroso e vale salientar, que o projeto não apenas digitaliza 

plantas mas, ainda trabalha com o desenvolvimento de projetos para a 

comunidade, e esta, prevê grandes reformas e adaptações em projetos propostos 

atualmente e para os próximos anos, onde este trabalho de estágio interno se dá 

no acompanhamento e auxílio no desenvolvimento dos projetos de arquitetura, 

elétrica, hidráulica, sanitários, quantitativos de áreas, materiais e orçamentos que 

se façam necessários. Além do crescimento acadêmico e visando o 

desenvolvimento de pesquisa dos docentes e parcerias com as empresas da região, 

a FAT está ampliando o Centro de Tecnologia com desenvolvimento de um Parque 

Tecnológico, onde foi contemplado com aprovação de projeto FAPERJ para o 

desenvolvimento do Centro das Águas e ampliação do Laboratório de Motores. É de 

fundamental importância a continuidade dos nossos bolsistas, para que possam 

atuar no apoio aos projetos em andamento para esta fase de crescimento das 

instalações do Campus. 
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COMPÓSITOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HMPEX) 
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Um tipo de polietileno de alta densidade (HMPEX) foi recentemente patenteado pelo 

centro de pesquisa (CENPES) da Petrobras. Esse polímero apresenta propriedades 

similares aos do polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), como alto 

módulo, mas é processável nos equipamentos convencionais utilizados no 

processamento de polímeros. O UHMWPE é bastante utilizado na produção de 

biomateriais e requer a adição de cargas minerais como a alumina, para evitar 

problemas resultantes do desgaste por abrasão. Encontrar aplicações para o HMPEX 

é um dos objetivos desse projeto. Sendo assim, se torna importante avaliar a 

possível utilização desse material em biomateriais. O óxido de nióbio é uma carga 

mineral, que se encontra em abundância no Brasil. A sua utilização como cargas 

minerais em compósitos poliméricos, entretanto, não tem sido muito avaliada. Há 

relatos na literatura que sinalizam a utilização dessa carga na produção de 

biomateriais. O objetivo desse projeto é desenvolver compósitos de HMPEX 

carregados com óxido de nióbio e avaliar a sua utilização em próteses 

odontológicas. Com esse objetivo, compósitos de HMPEX foram produzidos 

utilizando concentrações variáveis de 0 a 30% m/m através de moldagem por 

compressão, As propriedades mecânicas em tração mostraram que a tensão de 

escoamento do HMPEX aumenta com a adição de 5% de óxido de nióbio e 

permanece aproximadamente constante até a adição de 15% de carga. Esse 

resultado pode ser atribuído à formação de aglomerados em concentrações maiores 

da carga. O módulo de elasticidade do polímero aumentou com a adição de carga. 

A tensão de ruptura decresceu com a adição da carga como esperado. Os desvios 

observados na determinação das propriedades mecânicas são decorrentes da falta 

de homogeneidade dos compósitos obtidos. Sendo assim, os compósitos serão 

novamente desenvolvidos em extrusora de rosca dupla utilizando a vitamina E 

como antioxidante. 
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ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS DE REUSO DE EFLUENTES DE SISTEMAS 

DE TRATAMENTO SECUNDÁRIO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, RJ 

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 
MARCELO OBRACZKA 

Estagiário 
Adriana Monteiro Souza Campos 

 
O objetivo é avaliar o estado da arte de Reuso na RMRJ, com um levantamento de 

dados sobre o tema e ainda fundamentar uma comparação com a realidade em 

outros estados e países.A reconhecida carência de normatização dificulta maiores 

avanços, objetivando-se aqui fomentar a discussão a respeito de critérios legais e 

mecanismos de incentivo para implementação do Reuso, associados à gestão e ao 

planejamento urbano. Pretende-se gerar subsídios para a proposta de 

políticas/ações/normatizações que estimulem o reuso de águas servidas, com uma 

maior racionalização na gestão de recursos hídricos na RMRJ.Foram levantadas 

referências bibliográficas, estudos de caso e legislação sobre Reuso no país e no 

exterior.Uma caracterização/mapeamento de efetivos e potenciais geradores e 

consumidores de Água de Reuso está sendo feita, montado em uma plataforma 

GIS,associado a um banco de dados. Foram incorporados os resultados de 

monitoramento do afluente e efluente em ETE’s de maior porte e levantados dados 

de sistemas que operam com água de Reuso(Deodoro/Penha/Alegria).Foram 

identificadas potencialidades como disponibilidade de grande volume de efluente 

tratado,em pontos estratégicos(ETE’s),com boas características para fins “não 

nobres” e que poderiam ter melhores destinações mediante pequenas melhorias 

nessa qualidade.O Reuso na RMRJ é ainda incipiente, mesmo com grande demanda 

por parte de empresas, como citado pelas várias fontes ouvidas. Na AP5, ele é 

estimado em 1,5%.Incluídas 4 ETE’s da CEDAE,ele é ainda menos 

representativo:somente 0,6% do total.Tal realidade se contrapõe a tendência de 

outros países e mesmo do universo corporativo no Brasil,onde há um vetor 

crescente no emprego de água de Reuso. Os principais impedimentos identificados 

foram:carência de informações/legislação especifica,carência de políticas 

públicas/instrumentos/benefícios para sua implementação;existência de obstáculos 

de ordem física,como grande distância entre os grandes produtores(ETE’s)e 

potenciais consumidores, devendo transporte ser feito por caminhões pipa.Contribui 

ainda a carência de logística necessária:na ETEAlegria não há um sistema para 

abastecimento de vários caminhões simultaneamente, reduzindo a capacidade de 

atender a demanda. Há necessidade de maior aprofundamento no conhecimento do 

tema e quanto aos custos em função das distintas destinações possíveis.A pesquisa 

pretende continuar o mapeamento da água de reuso incluindo um estudo de 

caso(projeto piloto de reuso da ETE Deodoro). 
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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 (MMA, 2014)., locais inadequados, clandestinos, sem recobrimento e 

controle de resíduos, impermeabilização, drenagem de lixiviados e gases. A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei Federal 12.305/2010 

estabelece o emprego da reciclagem, compostagem da matéria orgânica, a 

segregação prévia entre resíduos secos e úmidos, a logística reversa e que os 

novos aterros sanitários só poderão receber rejeitos, ou seja, aqueles materiais que 

não podem ser reaproveitados e/ou reciclados. Adicional à necessidade de 

encerramento de lixões e aterros controlados exigidos pela PNRS 2010, o Brasil 

perfila-se entre os maiores consumidores mundiais, alcançando o 5° lugar no 

mundo, gera 79 milhões de toneladas por ano de resíduos, de acordo com o 

inventário da ABRELPE 2015 e 85% da população brasileira vive nas cidades. Os 

aterros sanitários constituem uma das formas de disposição de resíduos mais 

empregadas em todo o mundo, principalmente devido ao seu relativo baixo custo e 

a sua capacidade de conseguir um controle eficiente e seguro sobre os resíduos. 

Hoje em dia há uma grande dificuldade de encontrar áreas para aterros sanitários, 

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. 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. O objetivo geral 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 Nova Iguaçu. Parte deste projeto já foi desenvolvido, como a 

seleção do local, reconhecimento da área, instalação de um talude de terra, 

representando um ensaio de carga e instalação de 18 marcos superficiais e um 

ensaio geofísico. 
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Nas últimas décadas, a Eficiência Energética (EE) tem ganhado força em políticas 

públicas em vários países, pois além da racionalização da energia também é 

possível obter benefícios financeiros e ambientais. O Brasil, por apresentar 

características de um país em desenvolvimento, possui uma grande demanda 

reprimida nesta área, atrelado aos altos índices nacionais de perda em toda rede, 

especialmente em alguns estados da região norte e nordeste. De acordo com dados 

coletados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), e diretamente do Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elé-trica (PROCEL), o total de desperdício 

chega a 40 milhões de kW por ano. Diante deste cenário, espe-cialistas da área 

sugerem alternativas para promover o uso racional da energia, com a substituição 

de tecnologias por outras mais eficientes e com menor impacto financeiro (ao longo 

da vida útil) e ambiental. Além da questão tecnológica, ações e campanhas de EE 

para a conscientização da sociedade são fortemente recomendadas, de forma a 

aperfeiçoar o comportamento dos usuários de energia. O presente trabalho visa 

apresentar a viabilidade de uma intervenção de eficiência energética em uma 

unidade educacional, contribuindo com redução no consumo e consequente redução 

dos custos com energia elétrica. Os ambientes escolhidos foram as salas de aula, 

por serem locais com maior tempo de permanência dos usuários. Após a realização 

das medições com luxímetro digital, foi possível verificar que o iluminamento não 

atendia aos requisitos mínimos das normas técnicas brasileiras. Desta forma, foi 

realizado um estudo luminotécnico de retrofit propondo lâmpadas e luminárias 

eficientes, adequadas para as atividades propostas. Com o auxilio de software 

foram efetuadas simulações para iluminação com lâmpadas fluorescente e LED, a 

fim de obter os valores de iluminamentos desejados. Para o estudo em questão 

foram realizadas comparações de consumo energético, bem como o levantamento 

dos custos referentes à implementação do projeto de eficiência energética. Uma 

análise econômica foi realizada com objetivo de verificar a viabilidade e o tempo de 

retorno do investimento. 
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O processamento de ligas metálicas é uma das etapas mais importantes no 

desenvolvimento de novos materiais. Atualmente existe uma ampla gama de 

técnicas de processamento tais como melt-spinning, splat-cooling, overspary e, 

fundição em coquilha que permitem obter as mais diversas classes de estruturas 

tais como estrutura cristalina, amorfa, quasecristalina e nanocristalinas. Estes três 

últimos tipos de estruturas correspondem a estruturas termodinamicamente 

metaestáveis e em geral apresentam propriedades superiores as tradicionais ligas 

cristalinas. No contexto de técnicas de processamento, o forno arco elétrico se 

apresenta como uma das melhores opções para o processamento de ligas 

metaestáveis, devido a sua facilidade de adaptação a diversos formatos de 

amostras. Pro outro lado, o processamento de ligas metaestáveis requer uma 

ampla e rápida transferência de calor a fim de se obter as microestruturas 

desejadas. Com esse intuito se torna fundamental otimizar o desenho do forno, 

permitindo a criação de peças com menor custo além de aumentar o rendimento do 

equipamento. A otimização do formato e tamanho do forno foi realizada com base 

nas simulações realizadas nos programas computacionais Solidworks e Comsol. Os 

resultados preliminares obtidos da simulação permitem ajustar as dimensões 

apropriadas dos diversos dispositivos do forno incluindo carcaça, cadinhos de fusão 

e formatos e materiais dos moldes para se obter amostras com estruturas amorfa, 

quasecristallina e nanoestruturadas. 
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O aço-carbono é um dos materiais mais empregados industrialmente. A Associação 

Brasileira de Corrosão afirma que os países gastam cerca de 1 a 3% de seu Produto 

Interno Bruto no controle da corrosão. Estes custos incluem gastos com a 

substituição ou manutenção de materiais danificados, bem como com as paradas 

não programadas nas indústrias, devido à falhas de equipamentos afetados por 

este fenômeno. Dados do Banco Mundial mostram que, no ano 2000, foram gastos 

20,79 bilhões de dólares no combate à corrosão apenas no Brasil. Nesse contexto, 

estudos de agentes que inibam esse o processo corrosivo são de vital importância 

econômica e se tornam essenciais. Desde o início do século XX, se tem registro da 

utilização de inibidores de corrosão, como a adição de mistura de melaços, óleos 

vegetais e amidos, além do silicato de sódio em 1920, das aminas em 1930 e dos 

cromatos e sais de arsênio em 1940. Apesar de muito eficientes, os cromatos e sais 

de arsênio começaram a ter sua utilização questionada em meados dos anos de 

1970, devido à sua alta toxicidade e ao grande impacto ambiental que causam – 

além de configurar um problema de saúde pública, caso determinadas comunidades 

sejam expostas a estas substâncias. A questão ambiental é o ponto de partida 

deste trabalho, cujo intuito é avaliar novas possibilidades de inibidores de corrosão, 

que permitam minimizar os impactos ambientais causados pelo seu uso, além de 

aproveitar um dos resíduos gerados na colheita do café, a folha do cafeeiro. O 

presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso de extrato de folhas de cafeeiro 

como inibidor de corrosão para aço carbono 1020 em meio de HCl 1,0 mol.L-1. Para 

tal avaliação, foram utilizados métodos eletroquímicos empregando corpos de aço 

carbono 1020 imersos em solução de HCl 1,0 mol.L-1 com adição de extratos de 

folha de cafeeiro. Empregou-se planejamento de experimentos a fim de avaliar a 

influência da temperatura e do tempo de extração, bem como do volume de extrato 

utilizado, na eficiência de inibição do processo corrosivo. Os resultados obtidos 

mostraram que a eficiência de inibição dos extratos de folha de cafeeiro é alta 

(acima de 90%). Desta forma, o mesmo se apresenta como uma alternativa de 

inibidor de corrosão viável ecológica e financeiramente para aço carbono em meio 

ácido. 
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Uma alternativa estudada para a produção de biodiesel é o emprego da rota 

enzimática utilizando lipases. Lipases são enzimas que catalisam simultaneamente 

as reações de esterificação dos ácidos graxos livres e transesterificação dos 

triglicerídeos presentes em óleos ácidos, que representam uma matéria-prima mais 

barata para a produção desse biocombustível. Além disso, o uso de lipases resulta 

na diminuição do volume de produtos secundários e efluentes gerados durante o 

processo. Contudo, uma desvantagem deste processo é o custo do biocatalisador. 

Nesse contexto, para minimizar o custo da preparação enzimática, o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de imobilização e uso de novos 

materiais para imobilização das lipases, em substituição aos suportes comerciais 

que são caros, vêm sendo investigados. O objetivo deste trabalho foi estudar a 

imobilização das lipases comerciais líquidas (CALB, Palatase 20000L e Lipolase 

100L, da Novozymes Latin America Ltda), utilizando como suportes os seguintes 

materiais micro- e mesoporosos: MCM-41, HZSM-5 (com SAR 25 e 280), Siral (10, 

20 e 40). No processo de imobilização foram avaliados, além do tipo de suporte, os 

efeitos da concentração do tampão (tampão fosfato 5 mM e 100 mM, em pH 7) e 

do tipo de reator (placa agitadora de rolos e shaker). A imobilização das 

preparações enzimáticas líquidas CALB, Palatase 20000L e Lipolase 100L por 

adsorção física nos suportes MCM-41, HZSM-5 (com SAR 25 e 280) e Siral (10, 20 

e 40) foi testada empregando 10 mL da solução enzimática para cada 1g de 

suporte, durante 2 h. A eficiência de imobilização foi determinada pela medida da 

atividade enzimática e da concentração de proteínas da solução enzimática durante 

o processo. Para as lipases Lipolase 100L e CALB, o melhor suporte para 

imobilização foi a Siral 40, apresentando eficiências de imobilização de 82 e 81%, 

respectivamente. Já para a Palatase 20000L, o melhor suporte foi a Siral 20, com 

uma eficiência de 94%. Os suportes que proporcionaram as maiores eficiências de 

imobilização foram empregados na avaliação da concentração do tampão. O uso do 

tampão fosfato 100 mM resultou na diminuição da eficiência de imobilização. Em 

relação ao tipo de reator utilizado, pode-se observar que as eficiências de 

imobilização obtidas foram elevadas (acima de 70%) para os dois sistemas 

testados. Os materiais obtidos serão avaliados na produção de biodiesel. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO AUTOMÁTICO DE PLUVIÔMETRO, 

CONCEBIDO E PROGRAMADO PARA ALERTA E FORNECIMENTO DE DADOS 

EM COMUNIDADES DE RISCO NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
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Neste projeto, desenvolvemos um modelo de pluviômetro de baixo custo, micro 

controlado, programado para emissão de alarme residencial, captura e possibilidade 

de envio de dados pluviométricos e climáticos via internet para órgãos 

governamentais e não governamentais através de disponibilização em site, 

adequado para funcionamento em comunidades isoladas e de difícil acesso da 

região serrana do estado do Rio de Janeiro, sendo 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 integridade física e patrimonial da população destas 

áreas, principalmente em decorrência de acidentes provocados por altos índices 

pluviométricos, com construção e 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 esperamos apresentar um recurso tecnológico desenvolvido pela 

Universidade capaz de auxiliar a tomada de decisões em situações de riscos 

meteorológicos além de prover informações indispensáveis para pesquisas e 

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. Atualmente esta sendo desenvolvida uma rede interligada 

de pluviômetros, com um servidor central (Raspberry PI 2), sendo interligada por 

uma rede DigiMesh através de módulos wireless Xbee900HP de alcance de mais de 

20km, composta por diversas unidades que repassam seus dados à uma central 

que disponibiliza na WEB. Nestal rede, estações mais distantes serão configuradas 

para repassar seus dados a estações mais próximas, e estas encaminham o pacote 

à central. 
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INFLUENCIA DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS DE REAÇÃO SOBRE A 

PRODUÇÃO DE CARBONATO DE GLICEROL E DE GLICIDOL EMPREGANDO 

CATALISADORES A BASE DE ZN E AL 
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Atualmente, processos voltados para a obtenção de produtos químicos com valor 

comercial a partir do glicerol têm recebido crescente atenção. Dentre estes 

produtos estão o carbonato de glicerol e o glicidol. Neste trabalho foi estudada a 

obtenção do carbonato de glicerol e do glicidol a partir da transesterificação do 

glicerol com o dimetilcarbonato catalisada por óxidos mistos de ZnAl com diferentes 

composições químicas, propriedades básicas e texturais. Dando continuidade ao 

trabalho desenvolvido no período anterior, nesta etapa do trabalho foi avaliada a 

influência da temperatura de reação e da relação molar DMC/glicerol sobre a 

distribuição dos produtos da reação. As medidas de basicidade por TPD de CO2 

indicaram a existência de um efeito sinérgico entre os óxidos de zinco e alumínio, 

de modo que os catalisadores formados pelos óxidos mistos apresentaram maior 

densidade de sítios básicos do que os óxidos isoladamente. Os catalisadores com 

razão molar Zn/Al=1/1 mostraram-se ativos para a formação de carbonato de 

glicerol e para a posterior descarbonilação deste formando glicidol. Já os 

catalisadores com razão molar Zn/Al=3/1 foram altamente seletivos ao carbonato 

de glicerol. As condições experimentais mais promissoras para a obtenção 

simultânea do carbonato de glicerol e do glicidol a partir da transesterificação do 

glicerol foram obtidas com o catalisador Zn/Al=1/1, calcinado a 550 oC, 

empregando-se uma relação DMC/glicerol igual a 4/1 e temperatura de 100 oC. 

Nestas condições foi obtida conversão de glicerol de 93% e rendimentos em 

carbonato de glicerol e glicidol de 66% e 27%, respectivamente. 
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INFLUE  NCIA DA SAZONALIDADE NA QUALIDADE DA  GUA AR AZENADA 

DO SISTEMA DE CAPTAC  ÃO DE  GUAS PLUVIAIS NO CAP-UERJ 
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O crescente aumento da demanda sobre os sistemas convencionais de distribuic  ão 

de água tem tornado a captac  ão de água da chuva de coberturas de edificac  ões 

uma forma de compensar os efeitos adversos de eventos pluviométricos extremos. 
Este trabalho de EIC teve como objetivo avaliar possíveis alterac  ões da qualidade 

da água de chuva de forma sazonal em volumes armazenados a partir de um 

sistema de captac  ão e monitoramento de aguas pluviais, localizado no Instituto de 

Aplicac ão Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), bairro Rio Comprido, Rio de 
Janeiro-RJ. A metodologia consiste de coleta e análise de determinados para  metros 

de qualidade de água, como pH, turbidez e total de sólidos dissolvidos (TSD). Como 
refere ncia aos resultados das análises de diferentes pontos de amostragem, 

utilizaram-se a Portaria n. 518/2004 do Ministério da Saúde e a NBR 15527/2007. 

O período seco compreende os meses de maio a setembro e os meses entre 

outubro e abril corresponde ao período úmido, definidos com base num histórico de 
18 anos de monitoramento da precipitac  ão observado pelo sistema Alerta Rio da 

prefeitura do Rio de Janeiro. Resultados indicam que há maior concentrac  ão de TSD 

no período seco, no entanto não houve padrões sazonais de pH nos diferentes 

períodos analisados. A turbidez apresentou resultados difusos de modo que não foi 
possível identificar influe  ncia das condic ões pluviométricas na reduc  ão ou aumento 

da transpare ncia da água devido à presenc  a de materiais em suspensão. 

Recomenda-se aprofundar as análises de padrões de qualidade das águas pluviais 

em func  ão dos períodos de chuvas de forma mais detalhada, sobretudo na 

amostragem de eventos pluviométricos de modo conciliado aos dias de coletas e 

análises. O bolsista iniciou suas atividades em abril de 2016 com de coletas de 

amostras, manutenc  ão e aprimoramentos nos sistemas de captac  ão CAp-UERJ e 

CAP-2-UERJ, como apoio na substituic  ão de pec  as e acessórios de instalac  ões 

hidráulicas prediais de águas pluviais, limpeza de filtros, apoio aos alunos de IC Jr 
na construc  ão e montagem de pluvio metros manuais, cotac  ão de prec os e aquisic ão 

de materiais. As atividades promoveram um aprimoramento técnico em recursos 

hídricos, hidrologia e instalac  ões hidráulicas, de forma teórica e prática, gerencial e 

organizacional do bolsista. A pesquisa resultante permanece em elaborac  ão, com 

metodologia e resultados parciais descritos acima. 
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INFLUÊNCIA DA MODELAGEM COMPUTACIONAL NO APRENDIZADO DAS 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL DA FEN/UERJ/LABCIV 
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Em face do desenvolvimento significativo de novas tecnologias associadas às 

diversas áreas da Engenharia (construtivas, gerenciais, computacionais, entre 

outras) considera-se de vital importância que os profissionais em questão se 

adaptem partindo da reformulação de seus conceitos bem como de suas atitudes. 

Visando uma assistência direta à qualidade desses novos profissionais, o 

Laboratório de Computação da Engenharia Civil (LABCIV) da Faculdade de 

Engenharia da UERJ (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) e Construção Civil e 

Transportes (DCCT). Dentre as atividades de pesquisa, o LABCIV vem contribuindo 

na realização de Trabalhos Acadêmicos, Iniciação Científica, Projetos de Graduação, 

e ainda, dando todo o suporte para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil - PGECIV através da utilização de programas de modelagem computacional, 

tais como, ANSYS e ABAQUS que consideram o Métodos dos Elementos Finitos - 

MEF na modelagem de estruturas ou elemento estrutural. Além deste suporte 

técnico, o aluno iniciou o desenvolvimento de uma pesquisa na área de modelagem 

de estruturas mista, visando analisar o comportamento de Aços Inoxidáveis 

trabalhando em conjunto com o Concreto. Relativamente às atividades de ensino, a 

equipe do LABCIV tem auxiliado na realização de aulas das disciplinas de 

Arquitetura e Resistência dos Materiais, e em cursos ministrados pelos próprios 

alunos dos departamentos supracitados contemplando a utilização de programas 

computacionais como AutoCAD, FTOOL e EXCEL. Desta forma, com todas as 

atividades que estão 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. 
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INSTRUMENTAÇÃO VIRTUAL COM O LABVEIW 
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Com a implantação da divisão de Dinâmica e Vibrações da Unidade de 

Desenvolvimento Tecnológico LEMec – Laboratório Paulo Márcio Mello de Ensaios 

Mecânicos e Metrologia --, no Instituto Politécnico (IPRJ) da UERJ, alunos dos 

cursos de graduação em Engenharia Mecânica e pós-graduação em Modelagem 

Computacional vem participando de atividades de pesquisa e desenvolvimento na 

área de Dinâmica e Vibrações (DV). O referido laboratório também é utilizado para 

atividades experimentais complementares de disciplinas afins à área em questão. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo básico fornecer, aos alunos do 

curso de engenharia Mecânica e do LEMec, um material didático complementar 

relacionado à prática experimental e, em especial, no desenvolvimento de 

Instrumentação Virtual. Um instrumento virtual é formado, basicamente, por um 

computador, com interfaces apropriadas, e um software capaz de processar os 

sinais experimentais de modo a emular equipamentos científicos tradicionais ou 

específicos para uma dada aplicação em particular. Pretende-se confeccionar um 

material didático complementar que represente para os alunos dos cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação do IPRJ, uma das referências fundamentais para o 

desenvolvimento de atividades experimentais com intrumentação virtual. O 

trabalho em questão aborda, especificamente, o software de instrumentação virtual 

LabVIEW, da National Instruments. Cumpre destacar ainda que, o material 

desenvolvido será utilizado em um curso introdutório em instrumentação virtual, 

que será fornecido periodicamente aos alunos do IPRJ/UERJ. 
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LEVANTAMENTO, REDESENHO E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS DO CTC NO CAMPUS MARACANÃ 
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A história da UERJ se inicia em dezembro de 1950, quando foi fundada a 

Universidade do Distrito Federal (UDF), mais tarde chamada de Universidade do Rio 

de Janeiro (URJ). Tornou-se Universidade do Estado da Guanabara (UEG), em 

1961, após a transferência do Distrito Federal para Brasília. Em 1975 passou a ser 

chamada de Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. O campus Francisco 

Negrão de Lima, localizado no bairro do Maracanã, foi oficialmente inaugurado em 

1976, sendo composto pelos pavilhões João Lyra Filho e Haroldo Lisboa da Cunha. 

Nesses 40 anos de existência, os espaços arquitetônicos foram modificados para 

atender a novas demandas e à crescente quantidade de usuários. Salas foram 

divididas, foram criados auditórios e laboratórios, alguns espaços de circulação 

ocupados. Grande parte dessas intervenções ocorreu devido a iniciativas 

individuais, não tendo sido feitas considerando o conjunto de atividades e, muitas 

vezes, nem mesmo comunicadas à Administração Central para que o cadastro físico 

da Universidade fosse atualizado. Assim, não existe atualmente o conhecimento 

real da distribuição do espaço físico no campus Francisco Negrão de Lima, nem das 

atividades que ali ocorrem, apesar de ser esse conhecimento de grande importância 

para o planejamento das Unidades. Este projeto se propõe a continuar a 

atualização do cadastro das unidades do CTC no Campus Maracanã, indicando a 

localização e uso dos espaços, buscando conhecer a sua distribuição e destinação. 

RESULTADOS OBTIDOS - Até o presente momento já foram pesquisadas, junto à 

Prefeitura do Campus, todas as plantas existentes das unidades do CTC no Campus 

Maracanã. 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 terceiro, 

quinto e sexto andares. Em paralelo, tem sido realizado o monitoramento constante 

dos espaços já levantados, uma vez que, enquanto se levanta um determinado 

local, intervenções continuam acontecendo nos que já foram cadastrados. 
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LOCALIZAÇÃO DE FONTES DE RUÍDO EM PLACAS VIBRANTES 
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O trabalho visa identificar e localizar fontes de ruído em superfícies vibrantes. 

Foram utilizadas técnicas experimentais de vibroacústica e holografia acústica para 

analisar o comportamento vibracional de uma placa retangular, a fim de validar 

uma técnica computacional denominada Intensidade Útil, desenvolvida pela equipe 

do Laboratório de Instrumentação em Dinâmica, Acústica e Vibrações - LIDAV. Com 

o auxílio de um vibrômetro a laser, mediu-se o campo de deslocamento normal à 

superfície. Com uma câmera acústica, identificou-se o campo de pressão sonora 

para uma condição de contorno específica da placa. Esta, construída em alumínio e 

fixada numa mesa inercial através de hastes metálicas, foi submetida a excitação 

vibracional para a realização das medições. Para a primeira série de medições, 

colocou-se uma caixa acústica na parte traseira da placa, a fim de fazê-la vibrar 

pela emissão do som através dos alto-falantes. Nas medições posteriores, a placa 

foi posta em vibração com o auxílio de um excitador de vibrações e um amplificador 

de potência. Em ambas as situações, foi utilizado um gerador de sinais programado 

numa determinada frequência e amplitude. Com as medições do vibrômetro, foi 

possível analisar o modo de vibração da placa através da relação entre os 

deslocamentos de ventres e nós. A partir dos resultados gerados pelo uso da 

câmera acústica, foi feita uma análise espectral do som emitido através da placa 

por conta da excitação em uma determinada frequência de vibração. Os resultados 

dos testes experimentais são apresentados em gráficos e imagens geradas pelo 

software da câmera acústica, o NoiseImage, e comparados com os teóricos. 
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MODELAMENTO DO COMPORTAMENTO FRENTE À CORROSÃO SOB TENSÃO 

DO COBRE PURO (99%) 
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Geralmente, as técnicas experimentais usualmente utilizadas para acompanhar a 

ocorrência do fenômeno de corrosão sob tensão em materiais metálicos incluem os 

ensaios de tração com carga constante e/ou alternada (do inglês Stress Corrosion 

Cracking - SCC). Estes ensaios são úteis para a coleta de informações detalhadas 

sobre a resistência destes materiais em ambientes corrosivos. No entanto, estes 

ensaios não proporcionam parâmetros básicos essenciais que podem ser 

diretamente utilizados para a manipulação de projetos de engenharia ou ainda de 

métodos para a determinação da vida útil (segurança em serviço) de equipamentos 

e/ou componentes mecânicos estruturais. Este tipo de limitação pode ser explicado 

em função da não-existência de um modelo adequado capaz de interpretar o 

comportamento macroscópico destes materiais conforme observado (isto é, de 

maneiera similar) durante os ensaios SCC. Embora a literatura reporte bem que o 

cobre e suas ligas apresentam elevada resistência à corrosão sob tensão, são 

poucos os trabalhos científicos publicados sobre ensaios do tipo SCC em cobre e 

sua utilização para o desenvolvimento de modelos que descrevam este tipo de 

comportamento mecânico-químico destes materiais. O objetivo do presente 

trabalho é o de avaliar a corrosão sob tensão do cobre eletrolítico (99%) em meios 

amoniacais sob diferentes temperaturas e quantidade de estresse fazendo uso do 

teste baixa taxa de deformação (do inglês Slow Strain Rate Test – SSRT). Estes 

resultados experimentais serão utilizados para o desenvolvimento das equações 

matemáticas do modelo adotado para modelamento das curvas de tensão versus 

deformação frente à corrosão sob tensão deste material. Isto valoriza a obtenção 

dos dados experimentais e a validação do modelamento de comportamento dos 

materiais. 
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PROJETO, MONTAGEM E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA DA ESTRUTURA DE UM 

PROTÓTIPO DE ECO TÁXI CICLÍSTICO, ACOPLÁVEL EM BICICLETAS 
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Objetivo O Eco Táxi Ciclístico é um meio de transporte de tração humana, sendo 

conduzido por uma bicicleta, onde acomodam-se duas pessoas além do condutor da 

bike. É um projeto que visa beneficiar a mobilidade urbana, uma vez que, 

incentivar e promover a utilização de meios de transporte alternativos é investir na 

qualidade de vida das pessoas e no meio ambiente, reduzindo problemas que vem 

ocorrendo em demasia nas cidades, além de ser um potencial atrativo para o 

turismo e reconhecimento da cidade por incentivar uma forma de locomoção 

sustentável. O presente projeto busca trazer uma estrutura consideravelmente 

leve, robusta e barata, tendo como vantagem, a facilidade de instalação em bikes. 

A ideia é disponibilizar uma estrutura de duas rodas, com dois bancos, que poderá 

ser acoplada de forma simples, em qualquer bicicleta convencional, com capacidade 

de locomover com segurança até dois adultos. Tem como diferencial a opção de 

permitir aos passageiros pedalarem em conjunto do condutor da bike, na finalidade 

de incentivar a atividade física, para isto, são adicionados dois pedivelas, e um freio 

de emergência manual. Metodologia Inicialmente foram realizadas diversas 

pesquisas bibliográficas, por internet e em lojas e oficinas de bicicleta para definir 

como seria o chassi e como seria feito o acoplamento na bike estimada a força 

simples. Para execução da estrutura sem erros de dimensionamentos, foram 

utilizados os aprendizados em desenhos técnicos e manipulação de softwares CAD, 

como o SolidWorks. Com o esboço da estrutura pronto, foi realizado o estudo da 

determinação dos esforços com base nos conhecimentos obtidos durante o curso 

em engenharia mecânica, em especial, conceitos em resistência dos materiais, para 

se definir as tensões no qual a estrutura e os elementos de fixação do ciclo táxi 

estariam submetidos. Complementarmente, analisamos estaticamente através de 

simulação por elementos finitos as principais deformações, afim de obter uma 

melhor confiabilidade do resultado. Selecionamos os materiais a serem utilizados 

com bases nos resultados previamente obtidos, no caso da estrutural a melhor 

escolha foi o alumínio, com resistência satisfatória, leveza e baixo custo. Resultado 

Neste projeto foi possível vivenciar a engenharia na prática em busca de um 

produto de grande beneficio social. O Equipamento está em fase final de produção, 

já com diversos elementos construídos, aguardando montagem e testes finais de 

funcionamento. 

 
E-mail: dmilitao@iprj.uerj.br 
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REDUÇÃO DO ÓXIDO DE GRAFITE OBTIDO PELO MÉTODO DE HUMMERS 

USANDO ÁLCOOIS E ÁCIDO SULFÚRICO 

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 
Caio Paiva Pousa Soares 

 
O grafeno é um material que vem chamando bastante atenção recentemente 

devido às suas ótimas propriedades ótica, eletrônica, catalíticas, mecânicas, dentre 

outras. Embora seja um material bastante estudado, pouco se sabe, de fato, sobre 

mecanismos de reação e rotas de produção viáveis. De modo geral, a rota de 

produção mais promissora é a oxidação do grafite pelo método de Hummers, com 

oxidantes fortes como KMnO4, formando o óxido de grafite (GO) seguido de sua 

redução utilizando um agente redutor à escolha. Tradicionalmente, são usados 

redutores fortes como a hidrazina, que são tóxicos e perigosos de se manusear. 

Assim, o presente trabalho visa a analisar a possibilidade de utilização de álcoois 

(etanol e etileno glicol) e do ácido sulfúrico como potenciais agentes redutores 

limpos e atóxicos, associado ao método hidrotérmico para a obtenção de 

nanofolhas de grafeno. As imagens de microscopia eletrônica de varredura 

mostraram que a morfologia de folhas de grafeno foi obtida com a utilização do 

etileno glicol como redutor. Por outro lado, com etanol ocorreu um elevado 

empilhamento das folhas. A morfologia das amostras não foi alterada pela presença 

ou ausência de tratamento com ácido sulfúrico e, um pré-tratamento da amostra de 

GO com ultrassom acarretou melhora na eficiência do etanol como agente redutor. 

Entretanto, não diminuiu de forma significativa o empilhamento das folhas, 

caracterizado pela diminuição dos valores do espaçamento interplanar, obtidos 

através das análises por difração de raios-X. 
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SISTEMA DE MONITORAÇÃO DO PERFIL DE TEMPERATURA DE UM TUBO DE 

COBRE AQUECIDO 

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 
Lucas Martins Thimoteo 

 
A medição de vazão de fluidos situa-se em diversas atividades humanas, tais como 

em hidrômetros e marcadores de bombas de combustível, porém podemos 

perceber sua presença em diversas aplicações científicas e industriais, como em 

controle de recebimento de gases em gasodutos, controle de volume de bebida 

engarrafada em uma fábrica de refrigerantes, entre outros. Segundo uma série de 

pesquisas pertinentes ao assunto, pôde-se perceber que o principio termal para 

medição de vazão despertou bastante interesse pela gama de aplicações, pelos 

desafios encontrados e por apresentar um espaço aberto para investigação e 

desenvolvimento de melhorias nas técnicas não intrusivas pesquisadas. O projeto 

tem por meta monitorar o perfil de temperatura de um tubo de cobre que é 

atravessado por um fluido (água) em diferentes vazões. O objeto de estudo, 

constitui-se por um tubo de cobre aquecido, ao centro, por uma resistência elétrica. 

Acoplado ao tubo, distribuem-se cinco termorresistências PT-100’s ao longo de seu 

comprimento. O objetivo é correlacionar a temperatura com a vazão, fornecendo 

uma potência, dissipada pela resistência, constante. O controle e monitoramento de 

todo o sistema é realizado em “LabVIEW”, plataforma de programação da “National 

Instruments”. O fluido utilizado foi a água. Para cada vazão podemos relacionar um 

perfil de temperatura, obtendo duas curvas distintas: a curva referente às 

temperaturas medidas antes da resistência e a curva referente às temperaturas 

medidas após a resistência, tendo sempre como ponto de interseção a temperatura 

medida na resistência elétrica, que por meio de um controle PID, permanecia-se 

constante. Podemos, consequentemente, perceber que a medida que a vazão 

diminuía, constatava-se uma assimetria mais elevada entre as curvas relacionadas 

ao perfil de temperatura, entre os valores de temperatura medidos à direita, 

colhidos à distancias simétricas em relação aos da esquerda, progressivamente, 

devidamente associado ao aquecimento da água, promovido pela resistência, ter 

maior eficiência. Identicamente, através dos resultados obtidos, concluímos que 

para uma acurácia mais elevada é necessário diminuir a seção transversal do tubo 

e aproximar os sensores de temperatura do centro do tubo de cobre, contribuindo 

também para uma análise melhor do perfil. 
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UIRAPURU X: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 

MICROFLUORESCÊNCIA DE RAIOS X PORTÁTIL ABRASILEIRADO 

Área temática Engenharias / Engenharia nuclear / Aplicações de Radioisótopos 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARCELINO JOSE DOS ANJOS 

Supervisor Participante 
Diogo Santos Silva da Costa 

Hugo Boareto Souza Borges 

Vitor dos Santos Sousa 

Estagiário 
Danilo Oliveira Mansur 

 
A idéia principal deste projeto foi desenvolver um sistema de micro fluorescência de 

raios X (microXRF) abrasileirado e competitivo com os sistemas comerciais 

existentes. Assim, o nome escolhido Uirapuru X foi totalmente proposital. Uirapuru 

é uma palavra de origem Tupi-guarani que significa “pássaro mágico”, símbolo 

mágico que se transforma. Analogia bem apropriada para um sistema de 

espectrometria de raios X inovador. O sistema Uirapuru X; além de gerar tecnologia 

na área de espectrometria de raios X, tem como finalidade desenvolver uma 

tecnologia essencialmente brasileira em sintonia com os avanços tecnológico em 

espectrometria de raios X no exterior. A microXRF representa uma forma 

relativamente especializada de análise por XRF, que tem se tornando cada vez mais 

adotada em aplicações em várias áreas da ciência e tecnologia por causa de suas 

capacidades analíticas únicas e da natureza complementar dos resultados obtidos 

com outras técnicas analíticas que usam microsonda. O sistema de microXRF foi 

totalmente desenvolvido pelo Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas 

Analíticas (LIETA) do IFADT/UERJ e denominado Uirapuru X. O sistema consiste em 

três módulos integrados: tubo de raio X e um detector semicondutor do tipo SiPin, 

sistema de controle baseado no microcontrolador Raspberry pi e um sistema 

mecânico com movimentos microcontrolados nos eixos cartesianos x,y,z. O 

microprocessador, Raspberry pi, foi utilizado para gerenciar e integrar todos os 

módulos, como também, automatizar a coleta e análise de dados. O Raspberry pi 

foi utilizado devido ao seu baixo custo, baixo consumo de energia e seu pequeno 

tamanho, permitindo a portabilidade sem perder poder de processamento. O 

Uirapuru X possui uma interface de usuário gráfica por meio de um website. O 

controle do site permite que o usuário final realize medidas microXRF por qualquer 

dispositivo com navegador da web disponível. O sistema ainda está em seu modo 

de "teste beta". Algumas melhorias estão sendo feitas para sua versão final, como 

o arranjo experimental definitivo e o tratamento de dados feitos diretamente no 

equipamento sob PyMca em execução. Uma aplicação foi realizada na análise de 

uma moeda de um peso mexicano. Os primeiros resultados foram apresentados no 

“XV edition of the Latin American Seminar of Analysis by X-Ray Techniques and III 

School of Archaeometry Imperial Museum (Petrópolis, Rio de Janeiro - Brazil) 

September 18-23, 2016”. 
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: IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE RESENDE PARA APLICAÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Área temática Engenharias / Engenharia de produção / 

Centro CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR 

Estagiário 
Gabriella Morais de Paula 

 
INTRODUÇÃO: O grupo de Educação Empreendedora da FAT-UERJ vem 

implementando o Empreendedorismo na Educação por meio das metodologias 

ativas de aprendizagem nas disciplinas, como a sala de aula invertida, a 

aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas. Neste 

contexto surgiu este projeto, com o objetivo de motivar os alunos e professores da 

rede pública por meio da Educação Empreendedora, onde os alunos do curso de 

Engenharia de Produção participam da rotina da escola pública levando projetos 

inovadores e aumentando a motivação destes alunos. Este projeto contribuirá 

também de forma significativa na vida dos Estagiários do curso de Engenharia de 

Produção envolvidos, pois eles aprenderão com os alunos e professores da escola 

habilidades tais como solidariedade, relacionamento humano, ética, flexibilidade, 

responsabilidade social desenvolvendo o lado humano tão importante para o 

sucesso do futuro engenheiro. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: I) Capacitação no 

uso de metodologias ativas de aprendizagem e nos princípios da Educação 

Empreendedora. II) Primeiro Encontro de Aprendizagem Criativa: Evento 

promovido pelo Núcleo de Extensão e Cultura da Faculdade de Tecnologia reuniu 30 

educadores da rede municipal e 70 alunos do Ensino Fundamental I em 5 oficinas 

mão na massa simultâneas. A bolsista atuou como facilitadora na Oficina “Robótica 

para Crianças”. III) Oficinas de Educação Empreendedora: facilitação de Oficinas 

SEMANAIS de educação empreendedora para alunos do nono ano de um colégio 

municipal de Itatiaia em parceria com um professor da turma e com outros 

bolsistas da FAT que ministravam Oficinas de Programação. Ao final do ano, os 

alunos formaram equipes e produziram jogos em Scratch. RESULTADOS: As 

atividades desenvolvidas semanalmente com a turma do nono ano contribuíram de 

forma efetiva para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos alunos, 

tais como persistência, proatividade, comprometimento, entre outras. Visto que 

que nem todos os alunos possuíam o mesmo grau de interesse pela programação 

em si, foram utilizados os princípios da educação empreendedora na formação das 

equipes as quais foram divididas em dois subgrupos: programação e área de 

marketing. Essa estratégia propiciou o envolvimento de todos culminando com uma 

premiação (ao final do ano) na qual os grupos foram avaliados pelo 

desenvolvimento do código e pelo design e apresentação final do produto. 
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FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES: ADEQUAÇÃO E 

ELABORAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

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 
TANIA MARA GASTAO SALIES 

Estagiário 
Desirre Santos da Silva 

 
O trabalho visa apresentar as ações do PRODOCÊNCIA no âmbito da UERJ que têm 

por objetivo consolidar a formação de professores e abarcar a educação inclusiva. 

Ao mesmo tempo essas ações permitem ao bolsita de EIC a capacitação em 

práticas de catalogação, elaboração e planejamento de materiais, organização de 

atividades e eventos na área de formação de professores de biologia, da educação 

básica e de línguas, inclusive no viés da educação inclusiva. A bolsista mantém o 

laboratório de PRODOCÊNCIA em funcionamento e atende a discentes e docentes 

disponibilizando apoio à pesquisa e desenvolvimento de trabalhos pertinentes ao 

projeto, como o levantamento das necessidades dos alunos de Letras no que tange 

à consolidação das licenciaturas e reforma do currículo. Lidar com a inclusão e com 

as múltiplas diferenças culturais tem sido uma experiência amplamente desafiadora 

para instituições educacionais e seus profissionais. Neste sentido, é 

responsabilidade da Universidade, identificar as necessidades educacionais de seus 

discentes e propiciar formação inicial dos graduandos das licenciaturas, presenciais 

e da modalidade a distância para atuarem na promoção da aprendizagem e da 

inclusão educacional . Para tal, ter ambientes adequados, presenciais e online, além 

de pesquisas na área, abre caminho para a entrada de conteúdos curriculares na 

formação de professores com domínio de recursos pedagógicos, formação para o 

domínio de softwares de leitura de telas e outros suportes informacionais 

inclusivos, formação de intérpretes Português/Libras/Português e aquisição de 

LIBRAS como segunda língua. A formação de profissionais sensíveis às diferenças e 

aptos a fazer adequações curriculares, assim como criar e adequar materiais 

impressos e desenhos didáticos em ambientes virtuais de aprendizagem que de 

fato contextualizem o ensino para cada indivíduo não só atende aos licenciandos 

em formação, mas também aos alunos com que um dia irão interagir. 
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A UDT LABSEM COMO GERADORA DE PRODUTOS 

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 Participante 
Claudia Moura da Rocha 

Maria Aparecida Cardoso Santos 

Estagiário 
Camilla Freitas Moraes 

 
Trata-se de um projeto de ações práticas como: - Preparação de originais e revisão 

técnica; - Apoio à equipe de produção gráfica; - Pesquisa na área de semiótica; - 

Envio de documentação para agências brasileiras de ISBN e ISSN; - Monitoramento 

de correspondência eletrônica para chamamento das publicações online; - 

Organização e monitoria de eventos - Organização de banco de dados e acervo das 

produções do LABSEM I e II, através do armazenamento DIGITAL das publicações 

digitais, vídeos, e-books, registros fotográficos, banners e outros, produzidos pelo 

LABSEM. Acreditamos que, com essas atividades, o graduando passa a familiarizar-

se com as rotinas acadêmicas extraclasse, vivenciando outras facilidades e 

dificuldades decorrentes. A participação na produção de materiais e de eventos leva 

o estudante a experimentar dificuldades vividas na prática acadêmica, as quais não 

estão visíveis para os estudantes em geral. Também são válidas as experiências 

relativas ao registro das produções junto ao órgãos oficiais como ISBN, ISSN etc, 

também a responsabilidade do registro e do respeito à autoria, buscando evitar as 

práticas de plágio nos textos recebidos para publicação. As orientações pelas 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT- e pelas normas 

internacionais da American Psychological Association [APA] ou pela The Chicago 

Manual of Style, de acordo com o tipo de publicação e o país a que se destina. Esse 

projeto também auxilia alunos da especialização, mestrado e doutorado que 

buscam o LABSEM, sede do projeto. 
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ACERVO DIGITAL INTERATIVO DE LITERATURA E IMAGEM DA BELLE 

ÉPOQUE 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
CARMEM LÚCIA N. DE FIGUEIREDO SOUZA 

Estagiário 
Igor Franca Cordeiro 

 
O Acervo Digital Interativo de Literatura e Imagem do LABELLE, Uerj, é um projeto 

desenvolvido a partir da integração de pesquisadores da Belle Époque de diferentes 

instituições de ensino e pesquisa.Considerando o período entre 1890-1930 como 

baliza temporal, pretende-se construir um painel integrado de obras literárias e 

imagens artísticas, representativas da Belle Époque, que se façam acompanhar de 

estudos teórico-críticos,documentos e imagens com possibilidade de interação com 

o público que visite o Acervo na web. Durante o período de março de 2016 a 

janeiro de 2017, foram realizados levantamentos acerca da presença dos autores 

na vida literária e cultural do período chamado de Belle Époque, a partir da consulta 

a fontes bibliográficas e virtuais. A seguir, realizou-se o estudo de aspectos 

significativos do contexto histórico-cultural da Belle Époque que teve a cidade do 

Rio de Janeiro como centro irradiador das novidades técnicas e estéticas. Após o 

levantamento de principais autores e obras, a etapa seguinte consistiu na consulta 

a bibliotecas físicas e digitais para seleção de obras a serem digitalizadas.A partir 

dessa preparação, iniciou-se o trabalho de seleção na web de obras digitalizadas e 

seleção de outras obras a serem digitalizadas. Como resultado, apresentaremos a 

montagem inicial dos principais itens a integrarem o Acervo Digital Labelle, entre 

obras e demais documentos, com o total de 144 obras selecionadas e digitalizadas. 

O estudante bolsista obteve acesso a novas ferramentas de pesquisa, além do 

conhecimento de importante período da produção cultural literária e cultural 

brasileira, o que lhe permitiu participar de grupos de pesquisa e apresentação dos 

resultados. A digitalização dos textos literários, acompanhada de estudos teórico-

críticos e informações de aspectos culturais e estéticos, poderá possibilitar não 

somente acesso às obras, mas à sensibilidade urbana, à cultura estética e às 

práticas políticas do começo do século XX. Dessa maneira, mais do que uma 

reunião ou exposição de textos e documentos do período, por meio da interação 

com os leitores, o Acervo Digital Interativo será um locus de produção e difusão de 

conhecimento numa perspectiva multidisciplinar. 
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ACESSIBILIDADE À PESQUISA E AOS ESPAÇOS ACADÊMICOS: 

INVESTIGAÇÕES NA ÁREA DA SURDEZ. 

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 
ELISSANDRA LOURENCO PERSE 

Estagiário 
Ingrid Cristine Barcellos Lima 

 
O acesso do surdo aos espaços acadêmicos tem sido cada vez mais frequente, este 

por sua vez, é considerado um sujeito bilíngue, tendo a Libras (Língua Brasileira de 

Sinais) como primeira língua e o português como segunda (STROBEL, 2008). Porém 

observamos que não há muitos materiais no meio acadêmico que atendam às 

necessidades linguísticas dos alunos surdos. O Decreto 5.626/05 veio para 

estabelecer e certificar que as instituições privadas e públicas implementem 

medidas que assegurem aos surdos o acesso à comunicação, à informação e à 

educação (BRASIL,Capítulo VI, Art. 23, §2º).Visando enfrentar o desafio de uma 

sociedade inclusiva e construir projetos capazes de superar os processos históricos 

de exclusão, o projeto busca elaborar e divulgar materiais de forma digital sobre 

pesquisas e eventos na área da surdez tanto para surdos quanto para discentes e 

pessoas interessadas nessa área. Como resultados de nossas atividades, foram 

realizados grupos de estudo sobre identidades e cultura surda,(STROBEL 2008, 

PERLIN,2005) entrevistas com profissionais ligados à área da surdez e de 

acessibilidade na internet, a criação de um blog e página no Facebook para 

divulgação de materiais com foco acadêmico e de modo acessível, realização de um 

cine debate sobre identidade surda onde alunos, professores e comunidade externa 

da universidade puderam aprender e refletir sobre o tema. Além dessas atividades, 

participamos do congresso do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 

que resultou na premiação do pôster e elaboração de um artigo para a revista 

eletrônica da instituição. Objetivamos com estas práticas auxiliar no processo de 

democratização ao acesso à informação e fomentar o interesse de pesquisas sobre 

o tema contribuindo para a construção de debates sobre os direitos educacionais, 

sociais e culturais das pessoas e comunidades surdas 
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BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM LETRAS 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

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 
Natalia Ferreira da Costa 

 
O Projeto “Banco de Teses e Dissertações do Programa de Pós Graduação stricto 

sensu em Letras” tem por finalidade manter atualizado o Banco de Teses e 

Dissertações apresentadas no PPGL nas doze especialidades e disponibilizar de 

forma ágil e precisa os materiais solicitados por pesquisadores e 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 150 defesas por ano, entre 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. As dissertações e teses constituem 

o elemento principal de nosso Banco de Teses. Após a defesa, três cópias 

encadernadas em capa dura e cópia digital da tese e/ou dissertação são recebidas 

no Programa. Este material é organizado e fica à disposição no projeto. Uma das 

cópias das dissertações e teses é encaminhada à Biblioteca do Centro de Educação 

e Humanidades, que cuida da inclusão desse material na 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: Catalogação das dissertações e ou teses;organização de 

exemplares;arquivo de toda a documentação destinada às defesas;atualizações do 

banco de teses na página do programa (www.pgletras.uerj.br), divulgando a 

produção científica e tornando acessíveis teses e dissertações; fornecer cópias 

impressas ou digitalizadas para o público que demanda o serviço; providenciar 

exemplar de tese e/ou dissertação para consulta. Os resultados obtidos são: 

organização do acervo;otimização do intercâmbio entre Programas de Pós-

Graduação de outras universidades;divulgação da produção acadêmica do 

Programa;manter fluxo de informações atualizado.Além disso, há uma interação 

entre o aluno Estagiário, alunos pós-graduandos e professores e uma real troca de 

informação e conhecimento, o que constitui uma experiência positiva uma vez que 

agrega novos conhecimentos para o Estagiário. 

 
E-mail: acizelo@bighost.com.br 
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BANCO DE REVISTAS E PERIÓDICOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - 

CENTRO DE ESTUDOS COMPARADOS E BIBLIOTECA OLÍMPIO DE SOUZA 

ANDRADE 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

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 
Leticia Capuano de Vasconcellos 

 
O Projeto Banco de Revistas e Periódicos da 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 (dois 

mil e quinhentos) exemplares sendo que 2.167 (dois mil cento e sessenta e sete) 

livros foram 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 (quatro mil e oitocentos) livros de literatura, cinema, 

teatro, história, crítica literária e economia. Olímpio de Souza Andrade (1914-

1980), jornalista e economista, foi um intelectual especialista na obra de Euclides 

da Cunha. Sua biblioteca geral era composta por livros, revistas, recortes de 

jornais, correspondências sobre Euclides da Cunha, além de obras literárias e 

historiográficas. Olímpio de Souza Andrade preparou um minucioso estudo analítico 

de "Os Sertões” de Euclides da Cunha. Em seu livro, "História e interpretação de 

‘Os Sertões’" – encontra-se uma pesquisa minuciosa sobre a obra em referência. O 

livro foi lançado em 1960, e estava indisponível no mercado editorial, quando foi 

reeditado pela Academia Brasileira de Letras em 2002. 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 e 

centros culturais e disponibilizar seu acervo para consulta de docentes, discentes e 

pesquisadores. 

 
E-mail: acizelo@bighost.com.br 
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BLOG DO NEPPE: A MEMÓRIA DE PROJETOS EM UMA CAIXINHA VIRTUAL 

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 Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 

Estagiário 
Andressa Jardim Ferreira 

 
Nesta apresentação, compartilharei 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?” e ao Núcleo de 

Estudos e Pesquisa de Prática Exploratória (NEPPE). No que diz respeito ao projeto 

de ID, eu organizo e catalogo o material didático, jogos, tarefas e atividades 

produzidas. Além disso, auxilio a professora orientadora a organizar as reuniões do 

projeto e ajudo as bolsistas na produção de materiais e na organização das aulas 

de acordo com cada unidade na escola onde é aplicado o projeto de ID. Essas 

atividades possibilitam a mim, bolsista EIC, uma ação de colaboração ao fazer 

docente, permitindo o contato com o universo escolar, o que é relevante para mim 

como licencianda em inglês, ainda que não leve a uma intervenção direta em sala 

de aula. Além de buscar disponibilizar e divulgar o material produzido pelos 

bolsistas de ID, auxilio a professora orientadora a facilitar o acesso dos mesmos ao 

material bibliográfico na área de Língua Estrangeira para Crianças (LEC), à teoria 

de Vygotsky, entre outros. Com relação ao NEPPE, minha tarefa vincula-se à 

manutenção de um site 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 - são guardadas neste ambiente virtual que tem o 

nome de NEPPE FFP-UERJ. Ele pode ser acessado através do link: http://neppe-

ffpuerj.blogspot.com.br/p/album-neppe.html 

 
E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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CATALOGAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CENTRO FILOLÓGICO 

CLÓVIS MONTEIRO 

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 
CYNTHIA ELIAS DE LELES VILACA 

Estagiário 
Karoline Silva Angelici 

 
O acervo bibliográfico do Centro Filológico Clóvis Monteiro (CEFIL) vem se 

constituindo desde sua fundação, em 1965, por meio de doações de fontes 

diversas, tendo crescido substancialmente a partir da doação de aproximadamente 

10 mil títulos da biblioteca pessoal do saudoso filólogo Antônio José Chediak, 

realizada por sua família em 2007. Em dezembro de 2016, algumas centenas de 

livros da biblioteca do patrono do Centro Filológico foram incorporadas ao acervo. 

As principais áreas do conhecimento contempladas pelos volumes são: Filologia, 

estudos gramaticais relativos a várias línguas, ensino de Língua Portuguesa, 

Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa, estudos e obras de Clóvis Monteiro e de 

Antônio José Chediak. Para que esse patrimônio esteja à disposição da comunidade 

acadêmica, é preciso que seus componentes estejam catalogados e organizados. 

Nesse sentido, o objetivo principal do projeto em questão é o de catalogar os itens 

do acervo, identificando-os por meio das informações bibliográficas básicas (título, 

autor, edição, editora, local e ano de publicação) e também por descritores 

temáticos que auxiliariam os futuros consulentes em suas pesquisas. Também com 

o objetivo de orientar os consulentes, têm sido produzidas resenhas das obras 

referentes às principais coleções do acervo, quais sejam: obras de Clóvis Monteiro, 

patrono do CEFIL; obras de Antônio José Chediak, maior doador e patrono do 

acervo; livros sobre filologia, linguística e gramática, área de estudo à qual os 

projetos desenvolvidos no CEFIL se vinculam; e, por fim, as publicações da Revista 

Idioma, produção própria do CEFIL. 

 
E-mail: cynthia.uerj@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 
Raiza Marques Sampaio 

 
O presente projeto de estágio interno complementar foi criado em 2015, para 

estudar a literatura finissecular em diálogo com outras obras de arte; elaborar 

material didático-científico e recursos para ensino-aprendizagem de literatura; 

estimular a leitura literária em diálogo e a reflexão crítica acerca das obras de arte 

abordadas, contribuindo para uma consolidação do letramento literário dos 

discentes da UERJ-FFP. Em 2015, o projeto resultou em um Dossiê, CENAS 

FINISSECULARES, para a Revista B4 Soletras, que contou com textos de vários 

pesquisadores reconhecidos, incluindo entrevista ao professor CARLOS REIS, da 

Universidade de Coimbra. Além disso, organizamos um evento acadêmico-

científico: o I Simpósio Nacional Cenas Finisseculares em Literaturas de Língua 

Portuguesa e em Outras Artes, em 4 e 5 de novembro de 2015, na UERJ-FFP, em 

SG, com a participação de conferencistas como Mário Lugarinho (USP), Luiz 

Augusto Rodrigues (UFF), Paula Glenadel (UFF) e Teresa Cerdeira (UFRJ). O evento 

destinou-se a universitários, professores e alunos da educação básica à superior. 

Em 2016, elaboramos o dossiê O livro ilustrado para crianças e jovens, para a 

revista B4 da Uerj: Pensares em Revista, em fase final de publicação, apesar de 

todas as dificuldades enfrentadas durante greves e reposições. Além disso, 

ajudamos na organização do I Seminário do Programa de Pós-graduação em Letras 

e Linguística – PPLIN (Mestrado Acadêmico em Estudos Linguísticos e em Estudos 

Literários), no dia 29 de agosto de 2016, que trouxe para a FFP em SG 

pesquisadores como Dermeval da Hora (Coordenador de Letras e Linguística – 

CAPES/UFPB); Mariangela Rios de Oliveira (Presidente ABRALIN/UFF); Maria 

Elizabeth Chaves de Mello (Vice-Presidente da ABRALIC/UFF); Paula Tatianne 

Carréra Szundy (Presidente da ALAB/UFRJ); Beatriz Resende (UFRJ); Teun A. van 

Dijk (Universidad Pompeu Fabra – Espanha/IESP/UERJ). Para 2017, já estamos 

terminando um livro: Cultura e Práticas Literárias, para publicação pela EdUF, e 

organizando o II Seminário do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística 

– PPLIN, além de outros produtos em parcerias com projetos de Extensão como a 

Companhia de Teatro e Cinema UERJ-FFP em Cena. Por tudo isso, acreditamos que 

o projeto vem contribuindo para uma consolidação do letramento literário dos 

alunos da FFP, fomentando a pesquisa e 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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CORUJA: FOLHETIM ACADÊMICO DE LETRAS (CORUJA: FALE) E SEMANA 

ACADÊMICA DE PESQUISA E PRODUÇÃO LITERÁRIA DE GRADUAÇÃO EM 

LETRAS (SAPPLI) 

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 
DAVI FERREIRA DE PINHO 

Estagiário 
Fernanda Gappo Lacombe 

 
A editoração, a revisão de textos e a organização de eventos são alguns dos muitos 

campos de atuação do graduado em Letras. No entanto, apesar de ser uma 

instituição de excelência em língua e literatura, a formação em Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) não contempla tais campos de 

atuação profissional em sua grade curricular. A presente comunicação apresentará 

como nosso projeto de EIC vem suprindo tal demanda ao treinar novos alunos de 

Letras da UERJ para as áreas de edição, revisão e organização de eventos, ao 

mesmo tempo em que se cria um espaço permanente para divulgação da produção 

acadêmica e literária dos alunos das graduações em Letras de quaisquer 

Instituições de Ensino Superior (IES). Com a criação do Coruja: Folhetim 

Acadêmico de Letras (Coruja: FALe), tal espaço vem se provando crucial para a 

formação continuada tanto dos bolsistas que atuam na seleção, revisão e 

editoração dos textos, bem como na formação de todo o corpo discente de todas as 

habilitações da graduação em Letras, que tem agora um folhetim só seu para 

incentivar a produção e publicação de seus textos acadêmicos e literários. Com o 

fomento do Cetreina e o apoio tanto da Direção do Instituto de Letras quanto do 

diretório acadêmico local, o Dalb, o grupo de alunas que edita o Coruja também 

criou um espaço para apresentação oral dessa produção discente através da 

Semana Acadêmica de Pesquisa e Produção Literária de Graduação em Letras 

(Sappli). Se, por um lado, nossa fala tem o intuito de apresentar os produtos tanto 

do Coruja quanto da Sappli, por outro - e aqui sim se encontra o real entendimento 

por trás do trabalho -, nossa comunicação vai ao encontro de uma reflexão sobre o 

que é uma formação universitária que entenda os alunos como sujeitos promotores 

de uma aprendizagem que os tem como centro de discussão. 

 
E-mail: davifpinho@gmail.com 
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COSE NOSTRE 

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 
Victoria Barros de Carvalho Silva 

 
Criado originalmente pela falecida professora Dra. Maria Franca Zuccarello, o jornal 

Cose Nostre foi um grato presente que recebemos ao iniciarmos nossa carreira 

docente na UERJ. O desejo de uma maior integração entre alunos da graduação em 

Letras - língua portuguesa e língua italiana, e professores tem sido a mola mestra a 

nos guiar durante o conturbado período que a UERJ vive e, nessa tarefa, o jornal 

tem ido muito além do ambicionado: através dele, temos levado aos nossos 

leitores, aspectos da cultura italiana, esclarecido estereótipos acerca do povo 

italiano e, sobretudo, temos deixado público nosso amor pela UERJ. O jornal hoje 

atinge um público de 339 pessoas, o que significa que todos, ou praticamente 

todos, os nossos alunos o acompanham, já que, considerando as vagas abertas a 

cada vestibular, em 4 anos o público estimado da nossa graduação é de 200 

alunos. Além disso, pessoas de fora da UERJ, algumas da Itália, inclusive, seguem 

nossas publicações. Temos ainda entre nosso público, antigos alunos que, seja por 

amor à UERJ, seja por apreciar as publicações realizadas pela bolsista ou pela 

coordenação, não deixam de acompanhar o jornal. Informação é o bem mais 

precioso de que a humanidade pode dispor: oferecida com honestidade, ela informa 

e permite ao leitor o crescimento como indivíduo, ela lhe dá oportunidade de 

escolher o lado que lhe parece mais justo e lutar por uma sociedade mais 

igualitária. Uma sociedade que vá além da tolerância e busque a solidariedade e a 

identificação com o outro, pois, como disse Riccardo Mazzeo, "(...) a tolerância é 

uma outra face da discriminação". Num momento em que a Educação Pública de 

Qualidade está sob severo ataque, urge que sejamos firmes, fortes e transparentes 

na sua defesa. Urge que ofereçamos informação de qualidade. 

 
E-mail: patricialexg@gmail.com 
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CRIAÇÕES COLETIVAS NO ESTÚDIO DE ARTES SONORAS 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Artes / Artes Plásticas 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARCELO SIMON WASEM 

Estagiário 
Vitor Rocha Farah Gomes 

 
O projeto de estágio “Criações Coletivas no Estúdio de Artes Sonoras” tem como 

principal meta a ocupação do espaço do estúdio, localizado dentro do ateliê do 

Instituto de Artes, visando suprimir demandas de trabalhos, projetos a atividades 

que necessitem do labor com a gravação, edição e quaisquer outras manipulações 

no âmbito sonoro. Neste sentido ao longo de 2016 foram gravados programas de 

rádio no formato de podcasts, composto com entrevistas a discentes e docentes. Os 

primeiros programas tiveram caráter mais experimental, ao passo que outros foram 

focados em entrevistas com alunos e professores do Instituto de Artes, como Eloísa 

Brantes, Mauro Trindade, Jorge Menna Barreto e Bruno Afwul. A participação do 

bolsista se deu desde o planejamento dos programas, pela gravação ao vivo até a 

edição dos mesmos. Outra grande atividade que esteve sob responsabilidade do 

bolsista está relacionado com a obra “Restauro”, idealizada pelo artista e também 

professor do Instituto, Jorge Menna Barreto, e exposta na 32° Bienal Internacional 

de São Paulo. O trabalho consistiu na escuta de horas de gravações externas feitas 

pelo artista responsável e pelo o coordenador da bolsa, professor Marcelo Wasem, 

em agroflorestas no interior de São Paulo – material formado por diálogos, 

declarações, paisagens sonoras e ruídos destes ambientes. Depois de escutados, 

extraiu-se trechos para, em conjunto com outros colaboradores, formar no total 

sete faixas que foram tratadas adequadamente (utilizando processos de 

normalização de volume e equalização). Essas faixas foram enviadas à organização 

da exposição e hoje podem ser encontrados no portal da 32° Bienal: Incerteza 

Viva. Outra atividade não prevista inicialmente foi a instalação de um segundo 

espaço de gravação e edição, dentro dos Estúdios de Artes Sonoras, visando a 

colaboração com o projeto de estágio “IART Radiofônico”. Tal espaço ainda 

necessita de alguns equipamentos para sua real efetivação, mas pôde, de qualquer 

forma, ser um espaço de aprendizado. Também foi dado suporte à disciplina de 

“Tópicos III - Artes Sonoras” ministrada pelo professor Marcelo Wasem para uma 

atividade radiofônica de gravação em tempo real. Nesta atividade os estudantes 

indicavam canções, falavam sobre seus processos de investigação para o trabalho 

de conclusão do curso e eram entrevistados – e todo o funcionamento destas 

diversas linhas de audio sendo manipuladas ao vivo pelo bolsista do projeto. 

 
E-mail: amiantus@gmail.com 
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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 
Gabriela Medeiros Prizo 

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, uma das possibilidades de atuação do profissional da área 

das Letras. No contexto deste projeto, as publicações dos Cadernos do Fórum NDL, 

realizadas em parceria com o projeto de extensão Dialogarts e SePEL, ambos da 

própria UERJ, servem como material para o desenvolvimento destas habilidades. 

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. 

 
E-mail: programandl@gmail.com 
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ESCRITORIO 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 ALICE GONCALVES ANTUNES 

Estagiário 
Maira Moreira de Moura 

 
DEPOIS DE COMPLETAR 16 ANOS DE EXISTÊNCIA, O ESCRITÓRIO MODELO DE 

TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR CONTINUA SUA BUSCA PELA EXCELÊNCIA NA 

ATIVIDADE TRADUTÓRIA, TENDO COMO PREMISSA A RENOVAÇÃO E 

REDISCUSSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE LETRAS, TENDO 

EM VISTA O NOVO PARADIGMA DO MERCADO DE TRABALHO DO PROFISSIONAL 

EM LETRAS. ALÉM DE TRADUZIR DO ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS E 

ITALIANO PARA TODA A COMUNIDADE INTERNA E TAMBÉM PARA A COMUNIDADE 

EXTERNA À UERJ, O ESCRTRAD CONTA COM SEUS BOLSISTAS PARA O APOIO A 

EVENTOS E PALESTRAS E TAMBÉM REALIZA REVISÕES DE ABSTRACTS/RESUMOS 

ESCRITOS NAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ATENDIDAS PELO ESCRTRAD. AS 

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS BOLSISTAS INICIA A DISCUSSÃO TEÓRICA 

ACERCA DA TRADUÇÃO EM GERAL E DE ASPECTOS ESPECÍFICOS DA TRADUÇÃO 

DE ESPECIALIDADE, APROFUNDA A DISCUSSÃO ACERCA DA PRÁTICA DO 

TRADUTOR NA SOCIEDADE EM GERAL, ALÉM DE APROFUNDAR A DISCUSSÃO DO 

EXERCÍCIO DA PRÁTICA DO TRADUTOR ENQUANTO MEDIADOR DE CULTURAS. DE 

FORMA ESPECIAL, O EXERCÍCIO DA TRADUÇÃO DE POESIA PARA EVENTOS 

ESPECÍFICOS PROMOVE A DISCUSSÃO DE ASPECTOS ESPECÍFICOS DA TRADUÇÃO 

LITERÁRIA. PARA TAIS REALIZAÇÕES, O ESCRTRAD CONTA COM UM BOM ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO ESPECÍFICO, CONSTITUÍDO DE DICIONÁRIOS, GLOSSÁRIOS, 

GRAMÁTICAS, ANTOLOGIAS LITERÁRIAS E MANUAIS DIVERSOS, ALÉM DE 

RECURSOS DE INFORMÁTICA. O ESCRITÓRIO MODELO VEM DESENVOLVENDO UM 

TRABALHO RECONHECIDO NÃO SOMENTE PELA UERJ, MAS TAMBÉM POR ÓRGÃOS 

DE FOMENTO, COMO A FAPERJ, CUJO SUPORTE TEM SIDO ESSENCIAL PARA A 

AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

 
E-mail: aliceenglishuerj@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 

Estagiário 
Yasmin Cibelle Soares da Silva Alves 

 
O serviço de revisão textual é uma das diversas atividades exercidas pelo CEFIL. 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 Barbosa instado a 

compartilhar essa tarefa conosco, no intuito de torná-la mais dinâmica, célere e 

ampla. O objetivo principal do escritório é oferecer à comunidade acadêmica 

interna, assim como a toda a comunidade externa, um serviço qualificado de 

revisão de textos da mais diversa natureza. O crescente zelo que vem sendo, 

felizmente e de forma crescente, priorizado na produção editorial brasileira se 

reflete, necessariamente, na busca de serviços profissionais de qualidade no que 

respeita à revisão textual. 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. Em uma etapa posterior, objetivamos 

realizar, também com o apoio de nossos bolsistas, cursos de revisão textual 

voltados tanto para a comunidade interna quanto a externa, de modo a 

complementar o trabalho realizado em pequena escala na graduação. Como 

acreditamos na importância de divulgar externamente as atividades do projeto, 

buscamos participar regularmente de eventos em que essa divulgação se torne 

possível. Em agosto de 2014, participamos do XVIII Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia, organizado pelo Centro Fluminense de Estudos Linguísticos e 

Filológicos (CIFEFIL), no Campus Nova América da Universidade Estácio de Sá (RJ); 

nesse evento, realizamos uma sessão de comunicações coordenadas destinadas 

unicamente a divulgar os serviços do Centro Filológico Clóvis Monteiro, dentre os 

quais, o Escritório de Revisão de Textos. A sessão de comunicação redundará numa 

série de artigos a serem publicados pelo CIFEFIL. Participamos, ainda, de painéis de 

pôsteres das últimas edições do UERJ SEM MUROS e da Mostra de Extensões. Prova 

do êxito de nossas ações de divulgação é a crescente demanda por nossos serviços 

nos últimos meses. No ano passado, coordenamos a revisão de todos os cadernos 

do JEL - Jornada de Estudos Linguísticos da Uerj. 

 
E-mail: andreconforte@yahoo.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 

Estagiário 
Daniela de Jesus Victorino 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César (ESCRTRAD) 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. Além de oferecer serviços de tradução e 

versão, o Escritório Modelo Ana Cristina César também promove a pesquisa e o 

aprofundamento nos Estudos de Tradução, através da análise de textos teóricos 

sobre o tema. Para tal, O ESCRTRAD conta com uma bolsista EIC de língua inglesa 

que atua diretamente no Centro de Estudos Interculturais (CEI) do Projeto. Além do 

suporte nas atividades de tradução, a Bolsista atua em atividades de suporte a 

pesquisadores que trabalham em cooperação acadêmica internacional com a 

Coordenadora Geral do ESCRTRAD e Orientadora de Extensão do CEI. Além disso, é 

importante mencionar o diálogo internacional do Centro de Estudos Interculturais 

com Programas de Universidades estrangeiras, contribuindo para a 

internacionalização da UERJ. As atividades realizadas pela Bolsista EIC focalizam a 

valorização das culturas afro-brasileira e afro-americana, além de desenvolver o 

aprofundamento da discussão e prática do tradutor na sociedade enquanto 

mediador de culturas. Para tais realizações, o ESCRTRAD conta com um acervo 

bibliográfico específico, constituído de dicionários, gramáticas, antologias literárias 

e manuais diversos, além de recursos de Informática. O Escritório Modelo vem 

desenvolvendo um trabalho reconhecido não somente pela UERJ, mas também por 

Órgãos de Fomento, como a FAPERJ, cujo suporte tem sido essencial para a 

aquisição de acervo bibliográfico e recursos tecnológicos. 

 
E-mail: cidasal3@gmail.com 
  



 

 
 461 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

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 
EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 

Estagiário 
Juliana Borges de Figueiredo 

 
Próximo de completar dezoito anos de existência, o Escritório Modelo de Tradução 

Ana Cristina César busca excelência na atividade tradutória, tendo como premissa a 

renovação e rediscussão dos cursos de Graduação do Instituto de Letras, tendo em 

vista o novo paradigma do mercado de trabalho do profissional em Letras. Além de 

traduzir do Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano para o público interno e 

externo, o ESCRTRAD conta também com uma Bolsista de Extensão, responsável, 

além das traduções, pelo apoio a eventos e palestras do Escritório Modelo. A 

Bolsista atua prioritariamente junto ao Centro de Estudos Interculturais realizando 

atividades que estabelecem um diálogo no fazer tradutório com outros 

pesquisadores, os quais trabalham em cooperação acadêmica internacional com a 

Coordenadora Geral do ESCRTRAD e Orientadora de Extensão do CEI, formando, 

assim, uma rede onde os diferentes projetos se entrelaçam, e possibilitam o 

aprofundamento na prática de questões da tradução intercultural. Além disso, é 

importante mencionar o diálogo internacional do Centro de Estudos Interculturais 

com Programas de Universidades estrangeiras, contribuindo para a 

internacionalização da UERJ. Neste sentido, as atividades realizadas pela Bolsista 

Extensão focalizam importantes fatores, como o resgate cultural na 

contemporaneidade, desenvolvendo o aprofundamento da discussão e prática do 

tradutor na sociedade enquanto mediador de culturas. Para tais realizações, o 

ESCRTRAD conta com um acervo bibliográfico específico, constituído de dicionários, 

gramáticas, antologias literárias e manuais diversos, além de recursos de 

Informática. O Escritório Modelo vem desenvolvendo um trabalho reconhecido não 

somente pela UERJ, mas também por Órgãos de Fomento, como a FAPERJ, cujo 

suporte tem sido essencial para a aquisição de acervo bibliográfico e recursos 

tecnológicos. 

 
E-mail: ebolacio@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR: ITALIANO 

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 Participante 
EDVALDO SAMPAIO BELIZARIO 

VERIDIANA SKOCIC MARCHON 

Estagiário 
Alice Rodrigues Crivano Moreira 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina Cesar, por meio de seu Centro de 

Produção, tem como premissa a renovação e a rediscussão dos cursos de 

Graduação do ILE, em função da nova realidade e exigência do mercado de 

trabalho do profissional em Letras. O Projeto busca, ainda, contemplar o ensino e a 

pesquisa em tradução, bem como a extensão, por meio do atendimento a 

demandas sociais. O ESCRTRAD trabalha em perspectiva amplamente universitária, 

possuindo um caráter interdisciplinar. O projeto engloba cinco diferentes línguas, 

Francês, Alemão, Espanhol, Inglês e Italiano, visando o aprimoramento das cinco 

Habilitações em Línguas Estrangeiras Modernas dos cursos de Graduação do 

Instituto de Letras da UERJ. Além de oferecer serviços de tradução e versão, o 

Escritório também promove a pesquisa e o aprofundamento nos estudos da 

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 futuros pesquisadores como também para a comunidade 

externa. Trata-se de uma oportunidade ímpar dos estudantes destas respectivas 

línguas obterem um contato com os estudos e com a prática da tradução ainda na 

graduação, habilitando-os a um promissor futuro na carreira de tradução. O projeto 

conta com cinco professores Supervisores, um correspondendo a cada uma das 

línguas que 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, despertando e 

elevando a auto-estima em relação à profissão em nossa sociedade, e com um 

professor coordenador geral, que proporciona a articulação entre os diferentes 

professores orientadores. Dessa forma, o trabalho no ESCRTRAD 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: bideareas@gmail.com 
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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 
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 sobre os 

temas da pesquisa e apresentaram trabalhos em diferentes eventos com ENPLIRJ e 

SALETRAS; e tiveram um artigo aceito para publicação no livro: Linguagem: Teoria, 

Análise e Aplicações (8). A estagiária de EIC está ajudando na organização de um 

espaço virtual, para facilitar o desenvolvimento do projeto e a estagiária de ID e 

uma monitora projeto oferecem um curso, em parceria com o LICOM-PLIC, para os 

participantes do projeto. 

 
E-mail: janascardoso1@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 
MARCIA REGINA DE FARIA DA SILVA 

Estagiário 
Caroline Francisca Targino Vicente 

 
O projeto Eventos Acadêmicos do Instituto de Letras proporciona um organizado 

calendário de eventos e atividades acadêmicas à comunidade interna representada 

por alunos, professores e técnicos administrativos como também à comunidade 

externa. Cada evento/atividade exige etapas de preparação direcionadas para o seu 

público alvo. Além da organização do evento, o projeto se propõe a divulgá-lo em 

parceria com o projeto Letras Informa. Para isso lança mão dos diversos murais 

espalhados pelo ILE e da página no Facebook, sendo este último um importante 

veículo de divulgação e comunicação com os alunos e com a comunidade externa, 

através de mensagens e comentários. Ainda se ocupa da produção de certificados 

para os participantes dos eventos. Esse projeto proporciona também a revisão do 

Catálogo de Letras, promovendo um conhecimento mais detalhado das estruturas 

acadêmicas e administrativas. O catálogo é disponibilizado a toda comunidade da 

UERJ na forma impressa e digital. Bem como se ocupa de manter atualizada a 

memória do Instituto que vem sendo construída resgatando os acontecimentos 

desde a sua fundação até os dias atuais, permitindo assim a perpetuação da 

história de alunos e professores ao longo dos anos, que denominamos 

memoriabilia. Para o aluno bolsista o projeto tem proporcionado diversas 

experiências profissionais, dentre elas a oportunidade de desenvolver habilidades 

em revisão de texto, de trabalhar em conjunto com os professores do Instituto, e 

também a capacitação em programas do Office e em informática. Além de permitir 

o livre desenvolvimento criativo, durante a elaboração e diagramação de cartazes, 

e o senso crítico acerca das matérias que seleciona para serem divulgadas. Através 

do projeto o bolsista também pode ter uma nova perspectiva sobre o 

funcionamento do Instituto de Letras e a sua função, deixando-o sempre a par dos 

acontecimentos que o cercam. 

 
E-mail: fariamr@ig.com.br 
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IART RADIOFÔNICO 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Artes / Artes Plásticas 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARCELO SIMON WASEM 

Estagiário 
Yago Toscano Rodrigues Pinto 

 
A proposta do projeto “IART Radiofônico” é estabelecer um polo de ensino e 

pesquisa no campo da arte sonora e em diálogo com outras áreas do 

conhecimento. Desta maneira o projeto acontece como um dispositivo instaurador e 

construtor de relações entre as categorias da universidade: corpos docente e 

discente, servidores técnico-administrativos e público externo. A prática radiofônica 

se transforma em metodologia para estabelecer estes estados de encontro e troca, 

mas não foi a única estratégia utilizada. Durante o primeiro semestre de 2016 

foram realizadas oficinas de prática radiofônica com estudantes do Instituto de 

Artes, como atividade de ocupação da universidade, que estava em greve. Mesmo 

assim foram realizadas entrevistas com os professores Eloísa Brantes, Mauro 

Trindade e Jorge Menna Barreto, e com servidores técnico-administrativos Edsom 

Pereira e Marcelo Oliveira, além de outros estudantes do Instituto. Este modo de 

pensar as relações de arte como relações de fala e escuta foram vivenciadas na 

colaboração com a obra-restaurante "Restauro”, parceria com o projeto de 

extensão "Consciência Contextual”, do artista professor da UERJ Jorge Menna 

Barreto, e exposta na 32a. Bienal Internacional de São Paulo. A obra teve como um 

de seus objetivos tornar o restaurante parte integrante de uma experiência artística 

que engloba o ambiente urbano, mas indo além deste. A colaboração com o projeto 

"IART Radiofônico" se deu com a disponibilização ao visitante das peças sonoras 

nas quais as paisagens sonoras das agroflorestas e as falas de diversos agricultores 

se misturam e formam uma outra escuta panorâmica. Também foi e ainda é 

possível ouvir as peças na área de áudio-guias da Bienal, que neste ano foi 

denominada de Campo Sonoro. Outra atividade foi a instalação de um segundo 

espaço de gravação e edição, dentro dos Estúdios de Artes Sonoras, colaboração 

com o projeto de estágio “Criações Coletivas no Estúdio de Artes Sonoras”. Tal 

espaço ainda necessita de alguns equipamentos para sua real efetivação, mas 

pôde, de qualquer forma, ser um espaço de aprendizado. No 2o. semestre de 2016 

foi realizada a residência artística no projeto Jardim Suspenso, no Morro da 

Babilônia, onde o bolsista desenvolvou uma pesquisa voltada para a captura da 

paisagem sonora local e entrevista com os moradores da região. A experiência 

contribuiu no projeto para pensar como estabelecer espaços de troca em contextos 

onde a escuta é o sentido que precisa estar mais aguçado. 

 
E-mail: amiantus@gmail.com 
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INTERPRETANDO 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 
Sthefany Rosa Ferreira dos Santos 

 
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. As 

atividades incluíam teoria e prática de tradução literária e técnica. As traduções 

literárias propostas foram "As palavras que chegam ao coração", de Tawara Machi; 

"O peixe que fugiu era grande", de Mori Youko; "Existem regras até para o adeus", 

de Yasushi Akimoto; "Ei, venha aqui", de Shin`ichi Hoshi; "Kawauso", de Mukoda 

Kuniko; "Maihime — a bailarina", de Ohgai Mori; "Canário", de Yasunari Kawabata; 

"Funa", de Mukoda Kuniko; "Fotografia", de Yasunari Kawabata; "O chão molhado 

escorrega", de Haruki Murakami e "Não podemos ser o segundo lugar?" de Haruki 

Murakami. Também foram propostas pesquisas para realização de traduções de 

textos jornalísticos da grande mídia japonesa relativos aos Jogos Olímpicos, bem 

como pesquisas e traduções na área de política migratória no Japão. Participaram 

das atividades também os intercambistas estrangeiros, duas japonesas e um 

americano que domina a língua japonesa, de forma que o grupo era bastante 

heterogêneo. O projeto correspondeu às expectativas e foram obtidos resultados 

bastante satisfatórios. Ao longo do projeto, a bolsista progrediu enormemente em 

relação à capacidade de realizar traduções criteriosas, além de ter o vocabulário em 

língua japonesa ampliado significativamente. 

 
E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
  



 

 
 467 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

JORNAL CLÁSSICO: NOTÍCIAS DA ANTIGUIDADE EM GREGO E LATIM 

CLÁSSICOS 

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 
Luiz Henrique Davi de Lemos 

 
O JORNAL CLÁSSICO: NOTÍCIAS DA ANTIGUIDADE EM GREGO E LATIM CLÁSSICOS 

é um projeto de inovação nos processos de ensino e aprendizagem relacionados ás 

línguas clássicas estudadas no Instituto de Letras da UERJ. O projeto envolve os 

setores de Latim e Grego do Departamento de Letras Clássicas e Orientais do 

Instituto de Letras e procura congregar alunos de graduação das habilitações de 

Português - Grego e Português -Latim e, eventualmente, alunos de outras 

habilitações e até mesmo de outros institutos que estejam interessados no projeto. 

A interação foi provocada por oficinas de vocabulário grego projetadas para tanto. 

O projeto de um jornal escrito em grego e latim clássicos é uma inovação que 

resgata o processo de produção de textos em língua estrangeira, muito comum no 

que diz respeito ás línguas modernas e um processo antigo na área das letras 

clássicas que, no entanto, entrou em desuso. O projeto vem demonstrando que a 

atividade de elaboração de textos em línguas clássicas auxilia o aluno a internalizar 

melhor as estruturas da língua, além de ampliar imensamente o vocabulários dos 

estudantes envolvidos com o projeto. O resultado material do projeto, para além do 

desenvolvimento linguístico dos alunos é o jornal em grego e latim, com notícias 

pinçadas da história da antiguidade, escolhidas pelos próprios alunos e narradas em 

uma linguagem próxima a que hoje consideraríamos como uma linguagem 

jornalística, em que o autor cujo estilo serve de base é Xenofonte, autor da 

Anábase. 

 
E-mail: fernandalimagr@gmail.com 
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LABEV: NOVAS PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO NA ERA DIGITAL 

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 
Jessica Milesi Vianna 

 
O Laboratório de Espanhol Virtual – LabEV é um projeto desenvolvido no âmbito do 

Setor de Espanhol do Instituto de Letras da UERJ, cujo foco é o uso das tecnologias 

da informação e comunicação (TICs) em prol do ensino de línguas estrangeiras (LE) 

e da formação inicial e continuada de professores. O projeto explora, com enfoque 

em pesquisa, ensino e extensão, as múltiplas alternativas oferecidas pelo meio 

digital e as diversas possibilidades de utilização dos gêneros textuais nesse suporte. 

Contribui, desta forma, para aprimoramento e facilitação do ensino-aprendizagem 

por parte estudantes e docentes na era da informação. A participação do bolsista de 

estágio interno complementar no projeto é dar suporte técnico para o 

desenvolvimento de duas frentes de trabalho: a informação e a interação. A 

comunicação e interação com nosso público alvo é realizada rotineiramente via 

Facebook e página do LabEV. Nesse contexto, há o compartilhamento de materiais 

e informações, como divulgação de eventos, pesquisas e publicações. Como 

atividade principal do período atual, destacamos a seleção e preparação de 

materiais de interesse didático-pedagógico para elaboração de um banco de dados, 

a ser disponibilizado e compartilhado com docentes de espanhol. Para implementá-

lo, foi necessário, primeiro, realizar uma catalogação do material a fim de classificá-

lo por gênero textual, temática, aspectos linguístico e cultural de relevo. Com isso, 

objetivamos facilitar o seu manuseio pelos usuários e despertar interesse pelo 

conteúdo oferecido. A formação em espanhol foi extremamente relevante para o 

desenvolvimento das atividades em questão, uma vez que possibilitou o emprego 

de fundamentos teóricos aprendidos em sala de aula em situações práticas, 

contribuindo diretamente para aprimorar minha formação profissional. Um dos 

pontos de destaque da participação no projeto foi conhecer melhor sobre maneiras 

de aliar o ensino com ferramentas pedagógicas tradicionais às novas possibilidades 

conquistadas com o advento e difusão da tecnologia, principalmente os 

computadores e a internet. No LabEV, trabalhamos com ferramentas e atividades 

que, além de facilitar a rotina do professor, se apresentam como novas 

possibilidades de fazer do ensino de línguas uma atividade dinâmica e prazerosa, 

tanto para o aluno quanto para o profissional docente. 

 
E-mail: crisvj@terra.com.br 
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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 
Gyselly Regina da Silva Sobrinho Bosi 

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 ideia 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 de 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. 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 e relacionar este fazer ao processo de construção de 

identidade e pertencimento. Este projeto 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-mail: programandl@gmail.com 
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MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INDEPENDENTE DA BAIXADA 

FLUMINENSE 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Artes / Cinema 

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 
Antonio Augusto Gomes Peres 

 
O projeto apresentará na UERJ sem MUROS a extensa pesquisa de mapeamento e 

de etnografias da produção audiovisual da Baixada Fluminense que desenvolvemos 

ao longo do último ano dentro do Núcleo de Estudos Visuais em Periferias Urbanas 

(CNPq/UERJ). Optamos por apresentar tanto uma visão mais panorâmica (o 

mapeamento) quanto o resumo das investigações mais etnográficas e estudos de 

casos específicos que realizamos ao longo do mapeamento. A pesquisa que 

realizamos partiu do contexto recente de acesso popular em escala visível às 

competências e aspirações relacionadas ao cinema, tem como limite geográfico a 

região que compõe a baixada fluminense e o que marca a experiência que acontece 

lá - e que nos interessou – foi o fato de que a baixada construiu por conta própria, 

sem apoio institucional ou governamental algum, um circuito forte de produção, co-

promoção e auto valorizaço lugar e de seus próprios filmes. Como critério inicial, 

definimos como “cineasta” todo aquele que assim se intitula e que interage com o 

circuito cinematográfico da baixada e consideramos como produção audivisual da 

baixada todos os filmes realizados por eles com “intenção conematográfica” . 

Mapeamos até o momento mais de 30 cineastas , 3 coletivos, cujas produções 

somam quase uma centena de filmes. Ao mesmo tempo, fizemos estudos de 

caráter mais etnográfico e estudos de caso com dois coletivos: O Mate com Angu, - 

que é um misto de cineclube (um dos mais conhecidos), produtora e provocadores 

culturais, e tem em sua lista o primeiro filme dessa geração – Progresso Primavera 

de Igor Barradas, 2001. O filme, na verdade foi feito antes da própria existência do 

cineclube Mate com Angu e foi a razão da sua criação, já que foi lançado com uma 

grande exibição pública na baixada. O Cinema de Guerrilha da Baixada, que chama 

a atençao por sua formação inusitada: um açougueiro, um dono da “birosca” na 

frente de casa, um jovem trabalhava na lan house e um anão que vendia imã de 

geladeira. O CGB conta com mais de 52 filmes, 328 participações em festivais e 

mostras de cinema no Brasil e no exterior ( obtendo 35 premiações), além de 

veiculações em canais de TV. A pesquisa foi apresentada no encontro anual de 

2016 da AIM - Associação de Investigadores da Imagem em Movimento em 

Porto/Portugal, na IX Jornadas Cinemas em Português em Covilhã/Portugal e na 

Socine de 2016. Será também apresentado na AIM de 2017. Dois artigos e um 

capítulo de livro já derivaram desta etapa da pesquisa. 

 
E-mail: liliane.tashi.leroux@gmail.com 
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MIRATEATRO! ESPAÇO DE ESTUDOS E CRIAÇÃO CÊNICA 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Artes / Teatro 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
NANCI DE FREITAS 

Estagiário 
Giovana Adoracion Calderaro Batista 

 
O projeto Mirateatro! Espaço de Estudos e Criação Cênica, coordenado pela Profª 

Dra. Nanci de Freitas, completa 10 anos em 2017, desenvolvendo atividades de 

pesquisa e extensão, propondo a encenação de espetáculos e performances. As 

pesquisas tomam o teatro como área de referência, procurando, no entanto, 

ampliar seu espaço de pensamento e de atuação, tendo em vista a diversidade de 

perspectivas das artes cênicas, na contemporaneidade, e a mediação com 

diferentes linguagens artísticas, em suas vertentes plásticas, audiovisuais e 

performáticas. As ações estão relacionadas ao projeto de pesquisa, "Roteiros da 

cena contemporânea: mediações", com estudos de companhias, grupos e artistas 

cênicos diversos. Aliando recursos artísticos, acadêmicos e tecnológicos, os projetos 

procuram contribuir para a formação e qualificação de estudantes, docentes, 

artistas e pesquisadores da área de Artes Cênicas, fomentando a produção artística 

universitária e o intercâmbio da área de extensão com o saber acadêmico. Os 

projetos são realizados no Laboratório de Artes Cênicas (Centro Cultural da UERJ, 

implantado em 2013 com o auxílio da FAPERJ, numa parceria entre Instituto de 

Artes e Departamento Cultural. O Laboratório, também coordenado pela Profª 

Nanci de Freitas, apresenta condições adequadas para o ensino e a pesquisa na 

área de Artes Cênicas (teatro, dança e performance), oferecendo recursos de 

iluminação cênica, sonorização e projeção de vídeo. No espaço, são desenvolvidas 

as disciplinas da área de Artes Cênicas dos cursos de Graduação e os projetos de 

pesquisa e extensão de professores vinculados ao Instituto de Artes, além de 

oficinas de teatro e dança da COART/DECULT. Em 2014, o laboratório foi 

cadastrado no Departamento INOV-UERJ, da SR2, como uma UDT – Unidade de 

Desenvolvimento Tecnológico. Em abril e maio de 2016, o Mirateatro realizou uma 

temporada do espetáculo "O marinheiro", no Teatro Glauce Rocha, no centro do Rio 

de Janeiro. A peça, dirigida por Nanci de Freitas, é uma encenação do poema 

dramático de Fernando Pessoa, escrito em 1913. A temporada foi contemplada pelo 

edital “Cena aberta FUNARTE 2016”, do Ministério da Cultura, realizando 16 

apresentações. 

 
E-mail: ndefreitas@uol.com.br 
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MUDANCA, DE VERGILIO FERREIRA INICIO DE UMA VIRADA 

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 
Letícia Alves dos Santos 

 
Introducao Pretendemos, com o prohjeto em desenvolvimento Vergílio Ferreira e o 

aflorar da subjetividade na literatura portuguesa aprofundar a leitura da narrativa 

vergiliana. Para tal vamos concentrar-nos em dois romances escolhidos pela 

importancia que eêm na produção vergiliana Mudanca e Aparicao. Mudanca e 

considerado um romance chave na obra do autor por ser aquele onde Vergilio 

Ferreira inicia a viragem do neorealismo para a literatura existencialista Aparicao e 

o romance onde o sujeito do discurso se apresenta como espaço unico onde se 

produz o sentido. Trata-se de perceber como se vai construindo a passagem do 

epara o distinguir do ‘romance-espetaculo: o primeiro confronta-se principalmente 

com as coisas e pessoas, o segundo sobretudo com ideias. Do primeiro fica uma 

imagem do mundo e da vida; do segundo, uma questao para refletir. Interessa-nos 

deste modo entender a mudança de uma concepção de literatura engajada para a 

defesa de uma literatura da subjetividade . Durante o período de vigencia da bolsa 

ate agora decorrido a aluna estudou o romance Mudanca, de Vergílio Ferreira, 

discutido em encontros marcados semanalmente. Em seguida foram estudados dois 

textos teoricos, de Eduardo Lourenço e Luis Mourao. Atividades desenvolvidas 

Leitura do romance Mudanca Leitura de textos teoricos sobre literatura e linguagem 

e sobre o romance estudado Encontros para discussão Fichamentos Resultados 

alcancados A aluna está agora mais preparada para pensar e discorrer sobre as 

coordenadas que orientam a escrita ficcional de Vergilio Ferreira e sobre a 

importancia do romance estudado. Em seguida iniciara o estudo de Aparicao 

segundo romance incluido no projeto 

 
E-mail: vazpinto.mada@gmail.com 
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MULTIMODALIDADE E LETRAMENTO CRÍTICO NO DESENVOLVIMENTO DE 

MATERIAL DIDÁTICO PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

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 
Loise Amaral Soares 

 
Este trabalho pretende refletir sobre a produção de material didático para a 

primeira fase da metodologia sociocultural criada pela equipe do projeto de 

extensão Letrajovem. Esse projeto é desenvolvido em parceria da UERJ com o 

Departamento de Sustentabilidade e Inclusão Social do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (DEAPE) e oferece oficinas de leitura eprodução de textos 

a cerca de 60 adolescentes, jovens e adultos por semestre. O público alvo das 

oficinas é constituído por participantes dos seguintes programas de inclusão do 

DEAPE/TJERJ: Justiça Pelos Jovens (jovens, de 16 a 24 anos, que cometeram ato 

infracional); Jovens Mensageiros (jovens 18 a 24 anos oriundos de famílias de 

baixa renda e/ou em situação de risco social); Pais Trabalhando (pais e mães de 

famílias em risco social); Começar de Novo (egressos do sistema penitenciário). Na 

Metodologia Sociocultural Letrajovem, cada módulo temático é estruturado em uma 

sequência das três etapas que tem por objetivos, respectivamente: (1) 

(Re)organizar referências pessoais sobre o tema discutido no módulo; (2) 

sistematizar conhecimentos sobre temática, construção composicional e estilo de 

um gênero textual; (3) produzir textos escritos sobre o tema discutido no módulo, 

atualizando a estrutura do gênero estudado de acordo com uma situação de 

interação proposta. Na primeira etapa, que enfocaremos no presente trabalho, 

chamada de Mergulho no tema, buscamos incorporar textos multimodais (Kress & 

Van Leeuwen, 1996), presentes na cultura midiática contemporânea, sobretudo 

audiovisuais, tais como videoclipes, curta metragens de animação, comerciais 

televisivos, vídeos instrucionais e fragmentos de filmes - a partir dos quais 

desencadeamos interações orais que buscam analisar criticamente o conteúdo e a 

forma desses discursos. Nessa etapa, são incluídos também quadros, fotografias, 

charges e infográficos etextos em outras linguagens que dialoguem com o tema. 

Adotamos a perspectiva dos letramentos críticos, para: (1) desafiar concepções e 

valores do senso comum; (2) explorar múltiplas perspectivas e imaginar aqueles 

que estão ausentes ou são silenciados nos textos lidos; (3) examinar 

relacionamentos, particularmente aqueles que envolvem diferenças de poder; (4) 

refletir sobre e usar as práticas de letramento para agir em prol da justiça social. 

(Lewison, Flint, and Van Sluys, 2002, apud Ontario Ministry of Education, 2009.) 
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NUPPLES/UERJ: USO DE TICS NO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS 

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 
Jonas dos Santos Silva 

Voluntário 
Jefferson Soares Rangel 

 
O ensino de português língua não materna insere-se nas atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão, existente no Instituto de Letras da UERJ, e ganhou feição 

especializada a partir da criação do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como 

Língua Estrangeira/Segunda Língua (NUPPLES) que se ocupa do ensino 

especializado de português a estrangeiros das comunidades interna e externa à 

UERJ. Quanto à missão, o NUPPLES existe para promover estudos, pesquisas e 

ensino especializado de português língua não materna, apoiando ações de 

internacionalização da UERJ. Além disso, visa à formação de professores 

especializados na área. Suas ações inspiram-se nas demandas da sociedade 

contemporânea e de suas formas de organização. Dentre mais recentes produtos 

do projeto encontram-se os seguintes eventos e publicação: organização do XI 

Encontro de Português Língua Estrangeira & II Congresso de Português Língua 

Internacional (parceria entre PUC-Rio, UFF, UFRJ e UERJ) e publicação do livro 

“Ensino de Português para Estrangeiros: internacionalização, contextos e práticas”. 

O presente trabalho surge de uma situação especial: o Projeto precisou rever 

procedimentos face às dificuldades de regularidade das aulas presenciais, 

provocada pelos desafios vividos pela Universidade nos últimos meses. 

Considerando que os alunos estrangeiros têm necessidades e prazos muito 

específicos, tornou-se necessária a busca de formas alternativas para garantir o 

oferecimento dos cursos de português. Assim, decidiu-se pelo uso das TICs como 

ferramenta pedagógica. A partir de então, o desafio que se colocou foi o de, a curto 

prazo, investigar e adequar formas de trabalho docente. Inspirando-se nas 

indicações da pesquisa exploratória e na pesquisa documental, foram propostas 

algumas categorias norteadoras das ações: mapeamento de referenciais teóricos e 

técnicos sobre a modalidade de ensino semipresencial e a utilização da plataforma 

Moodle, a adaptação dos conteúdos do plano de curso e seus materiais, até então, 

voltados para o ensino presencial, à nova modalidade. Assim, mesmo em fase de 

testagem do uso da plataforma e de aperfeiçoamento do material didático, a opção 

pelo uso das TICs como alternativa pedagógica permitiu que os alunos estrangeiros 

pudessem concluir o semestre letivo dentro dos prazos esperados para cada 

situação. Este trabalho apresenta e discute os resultados obtidos com o uso das 

TICs tanto para o desempenho dos alunos quanto para a formação do aluno-

bolsista. 

 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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NOVAS VOZES, OUTRAS LETRAS 2017 

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 Estágio Interno Complementar 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
AFRANIO DA SILVA GARCIA 

Estagiário 
Larissa Ribeiro Batista Silva 

 
O projeto Novas Vozes, Outras Letras consiste na apresentação ao grande público, 

principalmente aos jovens, de obras representativas da literatura contemporânea 

lusófona, através de palestras e recitais de escritores e professores selecionados de 

forma a despertar o gosto pela leitura e pela literatura, tanto como receptores 

(leitores) quanto como produtores (futuros escritores). Além desta primeira 

abordagem, o projeto pretende fazer a cada ano um Concurso de Literatura nas 

categorias Poesia, Conto, Ensaio e Literatura Infantil, aberto a toda comunidade da 

UERJ (alunos, funcionários e professores), de modo a divulgar, valorizar e 

incentivar a literatura contemporânea lusófona, principalmente a novíssima 

literatura. Vale a pena informar que já contamos com a colaboração de três 

professores do DEL para fazer parte da Comissão Organizadora do Concurso de 

Literatura: Eloísa, Kássia e Marcello Pinto, além de já ter contatado alguns 

escritores e estudiosos da Literatura para se apresentarem na FFP-UERJ. 

Infelizmente, devido aos acontecimentos recentes na UERJ,nos anos de 2016 e 

2017, não houve possibilidade de agendar apresentações de palestras e recitais; 

também não demos início ao Concurso de Literatura pela dificuldade de conseguir 

público, mas minha bolsista está preparando um trabalho consistente sobre 

Literatura e pretendemos dar início às atividades presenciais e ao Concurso tão logo 

a situação se normalize. Como todos esses acontecimentos aconteceram 

independentes da nossa vontade, solicito a renovação da bolsa da minha 

colaboradora, Larissa Ribeiro Batista Silva, para que ela não pague injustamente 

por problemas estruturais incontornáveis. 

 
E-mail: afraniogarcia@gmail.com 
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NUPPLES/CEFIL - DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 
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FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA 

Supervisor Participante 
Alexandre do Amaral Ribeiro 

Estagiário 
Thiago Marques Pereira da Silva 

Voluntário 
Jonas dos Santos Silva 

 
O projeto NUPPLES/CEFIL representa uma ampliação do projeto NUPPLES 

(ILE/LIPO/SLP) e se insere no contexto de internacionalização da UERJ. Procura 

satisfazer demandas do Mercado de Trabalho pela ampliação das possibilidades de 

melhoria da qualidade da formação profissional e das práticas docentes na área de 

português como língua estrangeira. Isso porque ainda são escassos os materiais 

didáticos e paradidáticos nessa área. Diferentemente da situação de ensino de 

outras línguas estrangeiras, o português como língua estrangeira ainda não conta 

com um dicionário especializado que possa facilitar o aprendizado de português por 

estrangeiros. As recentes políticas do governo brasileiro colocaram o Brasil no 

cenário internacional de modo que o ensinoaprendizagem 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: flavio.ag.barbosa@gmail.com 
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O LABESP: PANORAMA E EXPECTATIVAS 
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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 pelos 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 funciona o Laboratório de 

Espanhol Virtual (LabEV) desde 2015.2. Estima-se que o trabalho a ser 

desenvolvido no Laboratório de apoio ao ensino, pesquisa e extensão do Setor de 

Espanhol, além de compartilhar objetivos e o espaço em comum junto ao LabEV, na 

modalidade presencial, possa acolher os demais projetos 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. Desde 2015 temos conseguido mobiliário, 

gentilmente cedido pela Direção do ILE, bem como temos recebido doações 

espontaneamente em número crescente. Além disso, já existe público interessado, 

entretanto o recebemos com certas restrições de índole infraestrutural. 

 
E-mail: biaksanchez@terra.com.br 
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O PERIÓDICO ELETRÔNICO PENSARES EM REVISTA: IMPACTO E 

RELEVÂNCIA NA ÁREA DE LETRAS 
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O periódico eletrônico Pensares em Revista integra o Portal de Publicações da UERJ, 

divulga trabalhos acadêmicos nas áreas de Letras e Linguística; Literaturas; Língua 

Portuguesa; Linguística e Linguística Aplicada; Língua Inglesa e Ensino de Línguas 

ou Linguagens. Com publicações semestrais, os volumes passaram a ser 

organizados no formato de dossiês, a partir de 2014. Nesse mesmo ano, do volume 

número cinco em diante, a revista passou a fazer parte do Programa de Mestrado 

Profissional em Letras da FFP, por decisão do Colegiado. Desta forma, a Pensares 

em Revista é um relevante veículo de difusão da pesquisa na área de ensino de 

linguagens, pois contribui para a divulgação de pesquisas tanto do corpo docente 

quanto do corpo discente, ampliando o conhecimento científico da rede nacional de 

Mestrados Profissionais em Letras. Nesse sentido, o trabalho “O periódico eletrônico 

Pensares em Revista: impacto e relevância na área de Letras” tem como objetivos: 

descrever as atividades principais que emolduram a publicação de um volume; 

demonstrar a importância do periódico no meio acadêmico e o seu impacto na 

sociedade científica; destacar a formação de um editor assistente, no decurso das 

atividades inerentes ao processo de editoração. Ao longo de 2016 foi feito o volume 

sete, “Produções dos mestrados profissionais nas áreas de letras e educação”, com 

sete artigos e iniciados os volumes oito e nove. Estes últimos volumes estão em 

fase de conclusão e seguem as seguintes temáticas, respectivamente: “O livro 

ilustrado para crianças e jovens”, com aproximadamente treze artigos e “Novos 

estudos em Morfossintaxe: abordagens e dinâmicas que viabilizem a prática do 

professor de Língua Portuguesa”, com seis artigos. O periódico vem contribuindo de 

forma significativa para a formação do aluno bolsista que, por meio de atividades 

de um editor assistente, colabora em todas as fases do processo de editoração, o 

que permite ao Licenciando em Letras novas possibilidades de exercer suas 

habilidades. Sendo publicado em meio eletrônico, com acesso livre e gratuito, a 

Pensares em Revista promove a disseminação do conhecimento científico de forma 

democrática, permitindo também a participação de pesquisadores de diferentes 

instituições tanto brasileiras quanto estrangeiras, o que acaba enriquecendo o 

escopo de suas produções. 

 
E-mail: mbapereira@gmail.com 
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OFICINA DE TRADUÇÃO E VERSÃO EM ITALIANO COMO ESTRATÉGIA DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Marcelo Vicente Molinaro 

 
A Oficina de Tradução e Versão em Italiano como estratégia de ensino e 

aprendizagem 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 ou 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 (BERMAN, MESHONIC, BENJAMIN, LEFEVERE, , BRITO, NIDA) para 

citar apenas alguns entre os mais conhecidos, discutem-se, inicialmente, com o 

bolsista, as bases, os fundamentos da tradução: literal, semântica, 

técnica/científica e literária); as especificidades do texto informativo, burocrático, 

técnico, literário, entre outros. Assinalam-se, nos encontros com os bolsistas e 

Voluntários, além dos colegas que integram o projeto como professores 

Supervisores convidados, a partir de textos previamente selecionados, a riqueza e 

as inúmeras possibilidades que se abrem diante do tradutor/aprendiz de língua 

estrangeira. Em seguida, oferece-se, quinzenalmente, a oficina aos interessados em 

se iniciar nos estudos e nas práticas da tradução/versão, normalmente alunos da 

graduação, oriundos de cursos variados, mas há também procura dos alunos da 

extensão. Nesses encontros, são discutidas as escolhas, as propostas, as 

estratégias, os mecanismos para se solucionar, superar, resolver os nós oferecidos 

pelos inúmeros gêneros textuais no momento da tradução/versão. 

 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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OS DESAFIOS DO ESTÁGIO EM LÍNGUA FRANCESA NO ESCRITÓRIO 

MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR 
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Virginia Carollo da Costa Dias 

 
O trabalho do estágio em língua francesa no Escritório Modelo de Tradução Ana 

Cristina César tem por objetivo propor uma interface entre a atividade tradutória e 

as teorias que informam essa prática. Não podemos perder de vista que a tradução 

é, antes de tudo, uma atividade prática a partir da qual surgiram, ao longo do 

tempo, reflexões por parte não somente de profissionais da área, mas também de 

teóricos dos mais variados campos de saber. Sabe-se que, no âmbito dos estudos 

de tradução, pode-se estudar o fenômeno tradutório do ponto de vista teórico ou 

histórico, sem que o pesquisador, necessariamente, domine a prática. No entanto, 

parece-nos que, no contexto do Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, 

faz-se necessário reunir os aspectos práticos e teóricos com o objetivo de formar 

futuros profissionais que atuarão, de forma autônoma, para atender as demandas 

do mercado de trabalho em tradução. Ao propor um diálogo contínuo entre a teoria 

e a prática tradutória, de modo a fornecer ao aprendiz de tradução os elementos de 

que necessita durante esse período de formação, a linha de pesquisa “Diálogos e 

práticas nos Estudos da Tradução” acredita estar contribuindo para uma área que 

tem crescido de forma exponencial nos últimos anos no meio acadêmico, o que se 

traduz pelo crescente interesse dos alunos pelo fenômeno tradutório. Neste sentido, 

nosso trabalho compreende no aspecto teórico a leitura, análise, fichamento e 

discussão de textos de teoria da tradução selecionados pelo professor-orientador. 

No que diz respeito à prática, procede-se à tradução de textos publicados em sites 

da imprensa de língua francesa. Nos dois últimos anos, a bolsista tem trabalhado 

na tradução de textos de "slam" de artistas francófonos, que vêm para apresentar 

suas obras no âmbito da Festa Literária das Periferias (FLUPP), realizada na cidade 

do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: rvhsousa@uol.com.br 
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PRIMEIRAS PRÁTICAS: ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM ESPAÇOS 

COMUNITÁRIOS 
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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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PERIÓDICO ACADÊMICO ONLINE: POR QUÊ E PARA QUÊ? 
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Como desenvolvimento do projeto A EDITORAÇÃO DE UM PERIÓDICO ONLINE 

COMO NOVA ALTERNATIVA NA FORMAÇÃO DO ALUNO DE LETRAS, o estudo visa 

propiciar o contato direto do bolsista com a SOLETRAS UERJ, Qualis B3, revista do 

Departamento de Letras que, a partir de 2016, tornou-se o periódico do Mestrado 

Acadêmico em Letras e Linguística da Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ. Com este objetivo, a experiência aqui resumidamente descrita aborda desde 

o processo de editoração de um periódico online em acordo às exigências do 

QUALIS CAPES, passando pela interação comunicativa que a elaboração de um 

período demanda entre as IES parceiras e os membros da equipe editorial, até 

chegar aos seus efeitos compartilhados na recepção. Importante ressaltar que, por 

recepção, entendemos os próprios alunos da graduação e pós-graduação da FFP, 

foco preferencial deste projeto, bem como o público externo, nacional e 

internacional, em que a referida publicação circula. Para atingir estes objetivos, o 

bolsista vem participando de várias atividades, tais como: integrou a equipe 

editorial da SOLETRAS ao lado da editora gerente e da assistente de edição, para 

acompanhar o processo completo de elaboração dos dossiês e editoração dos dois 

números anuais, até a revisão final e formatação dos artigos recomendados. 

Paralelamente, divulgou o periódico entre os colegas de graduação, formulando e 

gravando entrevistas e atividades de leitura acerca de artigos específicos já 

publicados, os quais passaram a ser lidos nas salas de aula como produção de 

ponta do corpo docente interno e externo, e como suporte acessível, gratuito e 

referência atualizada à pesquisa dos trabalhos e monografias do curso por parte 

dos estudantes, a maioria com dificuldades de aquisição e acesso ao material 

científico. Esperamos que a experiência, além de todos estes benefícios de ordem 

operacional e pedagógica, que inclui a divulgação do saber produzido na 

Universidade, possa também despertar, no bolsista, o gosto por esta modalidade 

discursiva, apontando para mais uma possibilidade na sua formação profissional 

como aluno de Letras. 

 
E-mail: marycrisribas@gmail.com 
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PRODUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE JOGOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA PARA SURDOS 
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O projeto “Produção de Materiais Didático-Pedagógicos para o Ensino da Língua 

Portuguesa para Surdos” tem como finalidade pesquisar e produzir materiais 

didáticos acessíveis aos estudantes surdos inscritos nos Cursos de Português 

Instrumental para Surdos, níveis I e II. No tocante à acessibilidade e inclusão, 

assim como os demais projetos vinculados ao Programa Rompendo Barreiras: Luta 

pela Inclusão, da Faculdade de Educação, atende à legislação vigente: lei 

13.146/15, decretos 6949/09, 5626/05 e 5296/04 e portaria 976/06. Essa 

atividade de pesquisa tem como objetivo trazer para o contexto de sala de aula 

novas leituras do fazer pedagógico de língua estrangeira e, dentre os materiais 

destacamos a seleção e produção de jogos para o ensino do Português como L2 

para surdos. Nos últimos dois anos, a equipe de bolsista e Voluntários vem 

pesquisando materiais, imagens e novas linguagens para produção de jogos, os 

quais são utilizados no contexto de sala de aula objetivando o uso da Língua 

Portuguesa instrumental, modalidades de leitura e escrita; quando há necessidade, 

o diálogo entre/com os jovens surdos, oral é substituído por outra língua, a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Também estão sendo pesquisados jogos online, livres 

e gratuitos que possibilitem a interatividade através de dispositivos móveis 

conectados em rede. Com a prática do uso de dispositivos digitais, também são 

utilizadas outras mídias ao manter contatos assíncronos em um grupo fechado no 

Facebook.  Sem desprezar o contexto de sala de aula, para não perder o contato do 

grupo em períodos extensos sem os encontros semanais, a interatividade online 

vem apresentando ótimos resultados. O uso da ludicidade potencializa o ensino da 

Língua Portuguesa, um língua oral-auditiva, para crianças e jovens, cuja primeira 

língua é espaço-visual e ágrafa. Por conseguinte, para respeitarmos a diversidade 

linguística do grupo em questão, os jogos funcionam como um atrativo a mais para 

trazer esse praticante cultural que acaba se tornando um estrangeiro, embora seja 

parte da comunidade falante do Português como primeira língua. O Surdo, embora 

nasça e conviva entre ouvintes usuários do Português, devido sua diversidade 

linguística, acaba desenvolvendo uma forma peculiar de ser. Diante do contexto 

apresentado, encontramos no lúdica um caminho de acesso ao ensino através de 

práticas com bilinguismo – Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa. 

 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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PRODUÇÃO TEXTUAL EM LABORATÓRIO 
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O Laboratório José Saramago destina-se ao uso dos professores do ILE que utilizam 

seus computadores, interligados em rede, nas aulas de produção textual 

colaborativa e para suas pesquisas acadêmicas. Atende aproximadamente 1400 

alunos de graduação do ILE nos três turnos, sendo o ambiente em que os alunos do 

Instituto de Letras podem realizar seus trabalhos acadêmicos de forma prática, 

tranquila e confortável. Temos um total de 20 máquinas que alunos podem utilizar 

para confecção de seus trabalhos, pesquisas, bem como para a elaboração de 

novos materiais acadêmicos que serão utilizados em seus cursos. Basicamente é 

um ambiente onde a produção textual toma forma e fatalmente dá origem, a 

resumos, teses, periódicos entre outros tipos de texto. Em parceria com o LABIME 

do Instituto de Matemática e Estatística, com a Chefia Funcional do ILE e com os 

técnicos de informática do ILE, o Laboratório José Saramago pode oferecer 

oportunidade de estágio a estudantes de Ciência da Computação que oferecerão 

suporte aos alunos do ILE na utilização desses equipamentos, além do bolsista de 

Estágio Interno Complementar do próprio Instituto que disponibiliza horário para 

ajudar aos colegas na digitação e formatação de seus trabalhos. O bolsista 

encontra-se sempre em contato com as várias instâncias do Instituto de Letras, 

visando auxiliar tanto professores quanto alunos. O projeto pretende propiciar ao 

Estagiário, além do aprendizado, a integração dos alunos no ambiente acadêmico 

com o auxílio imprescindível da informática. 

 
E-mail: fariamr@ig.com.br 
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PROJETO CALIC: REFLEXÃO, TECNOLOGIA E PLURILINGUISMO 

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 
Leandra Marchezi dos Santos 

 
O objetivo deste trabalho é apresentar os três focos de atuação do Projeto CALIC. O 

primeiro foco de atuação deu-se através do oferecimento de encontros de 

consultoria de aprendizagem que buscaram fomentar a capacidade de reflexão e 

organização de alunos de graduação em Letras. O segundo foco recaiu no uso e na 

investigação de recursos tecnológicos que oferecem possibilidades de comunicação, 

interação e troca de materiais. Dentro deste foco, realizamos dois Sub-Projetos 

denominados E-Tutoria e E-Tandem que promoveram o intercâmbio entre alunos da 

UERJ, da Escola Superior de Pedagogia de Heidelberg e da Universidade de 

Giessen, Alemanha. O terceiro foco de atuação desenvolveu-se através do 

oferecimento de oficinas de estratégias de aprendizagem. Foram realizados 

encontros em duas escolas públicas com as quais a UERJ já desenvolve parcerias. 

Em uma, realizamos um mini-curso para o Ensino Médio. Na outra, realizamos onze 

encontros que promoveram a aprendizagem de elementos linguísticos básicos de 

alemão por parte de crianças. Nesses encontros, buscamos realizar atividades 

lúdicas que fomentassem a aprendizagem de alemão a partir de conhecimentos de 

inglês, visando, assim, contribuir para o desenvolvimento do plurilinguismo. A 

metodologia de trabalho adotada para os três focos do Projeto é de base 

qualitativo-interpretativista. Pode-se também situá-la como uma pesquisa-ação, já 

que a coordenadora e as bolsistas desempenharam dupla função de ensino e 

pequisa em um só contexto. O corpus do trabalho é composto por questionários, 

fichas de observação e relatos de experiência. Resultados obtidos até o momento 

mostram que encontros de consultoria trazem benefícios para a vida acadêmica dos 

alunos, uma vez que eles têm a oportunidade de aprimorar diferentes habilidades. 

Além disso, o fomento do uso de tecnologias permite que alunos de graduação 

complementem sua aprendizagem de LE de modo autêntico e espontâneo. 

Resultados preliminares das oficinas de aprendizagem de alemão na escola 

apontam que o uso de música e a realização de atividades lúdicas com o auxílio de 

fantoches em sala de aula com crianças contribuem para a inclusão de crianças 

com necessidades especiais e para o desenvolvimento de habilidades plurilingues. 

O Projeto CALIC contribui muito para a formação dos Estagiários, uma vez que 

lhes oferece uma oportunidade de conhecer e experimentar práticas pedagógicas 

inovadoras não só dentro do contexto universitário, mas também no contexto 

escolar. 

 
E-mail: gabrielamarques@yahoo.com 
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REDES SOCIAIS: UMA MANEIRA DE DIVULGAR MATERIAIS PARA O ENSINO 

DE LÍNGUAS PARA ALUNOS SURDOS 

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 
ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 

Supervisor Participante 
Christiana Lourenço Leal 

Estagiário 
Debora Ramalho Moraes da Silva 

 
Sabemos que os espaços virtuais auxiliam na disseminação de informação e na 

troca de experiência entre aqueles que compartilham dos mesmos objetivos e 

interesses sobre uma dada área, constituindo, assim, um importante “recurso 

profissional e pessoal”. (TOMÁEL et al, 2005). No projeto, utilizamos o blog e 

também a página no Facebook, atrelados ao pensamento de Carmo (2011), com a 

finalidade de não somente de criar uma conexão pelas redes mas também formar 

laços sociais. Ainda, segundo Lemos e Lévy (2010), “uma comunidade virtual é um 

grupo de pessoas que estão em relação por intermédio do ciberespaço”, ou seja, os 

meios digitais tanto o Facebook quanto o blog aproximam as pessoas com 

interesses e objetivos em comum. Durante o ano de 2016, foram pensadas ações 

para maior divulgação do projeto, como a alteração do blog, intitulado “Oficina de 

Letras”, e página do Facebook. A modernização desses espaços resultou na 

alteração do domínio do blog de letrasdeoficina.blogspot.com.br para 

letrasdeoficina.wordpress.com. Essa mudança mostrou-se necessária em virtude da 

plataforma do wordpress oferecer recursos mais adequados ao projeto. Vale 

destacar que as duas redes sociais são atualizadas semanalmente. A respeito do 

tem-se como objetivo central propiciar um espaço virtual em que alunos 

graduandos do curso de letras, professores de língua portuguesa ou até mesmo 

pessoas que tenham interesse pela área possam ter acesso a notícias referente ao 

mesmo assim como informações sobre eventos, palestras, relatos das experiências 

de especialistas, entrevistas com profissionais da área, além da sugestão de livros, 

divulgação de pesquisas e disponibilização de materiais didáticos. Tudo de interesse 

e com referência à comunidade surda. Já em relação à página do Facebook 

(https://www.facebook.com/recursosemateriaisparaalunossurdos/?fref=ts), 

podemos dizer que esse é um meio que serve também para divulgar as ações do 

projeto como o próprio blog. Ressalta-se que o objetivo de ambos meios está na 

divulgação de notícias e materiais voltados à área de educação de surdos. Porém, 

assim como a própria página do Facebook descreve, podemos através desse 

conectar pessoas a assuntos que lhes interessam, ou seja, um “curtir” alcança 

outros internautas (além da comunidade uerjiana), que podem ter acesso sobre tal 

assunto de seu interesse, atingindo, portanto, um público maior. 

 
E-mail: angelacf@bol.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 BRAGA 

Estagiário 
Giovanna Franca Akerman 

 
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.e-

publicacoes.uerj.br , http://gregoletrasclassic.wix.com/metanoia . A revista 

Metáphrase divulgará as traduções de textos gregos e latinos não traduzidos para o 

vernáculo feitas, inicialmente, pelo grupo de tradução formado por alunos a partir 

do quarto período e professores do Departamento LECO, bem como as de 

colaboradores externos, a partir de uma análise prévia realizada pelo Conselho 

Editorial da revista composto, inicialmente, por professores da UERJ, UFF e UFRJ. 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 criação, portanto, deste material será de grande 

importância para auxiliar os estudos relacionados ao léxico e estruturas 

morfossintáticas e para todos quanto, da antiguidade até os dias atuais, 

desenvolvam pesquisas que incluam os textos clássicos em seu corpus. O objetivo 

deste projeto é criar um material a partir da tradução de obras inéditas em 

português, possibilitando a estudiosos e pesquisadores um melhor acesso ao 

modelo de construção clássica e a uma semântica vocabular precisa. Propomos 

também fazer uma parte introdutória com uma abordagem literária e estilística 

referente a cada autor traduzido. A partir da tradução e da confecção da parte 

introdutória, disponibilizaremos a obra em formato digital. 

 
E-mail: dulcinascimento@bol.com.br 
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REVISTA PRINCIPIA DIGITAL 

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 
Raissa Santana da Costa Loureiro Monteiro 

 
Há vinte anos, em 1997, surgia o periódico Principia (ISSN 1415-6881), um marco 

para o Departamento de Letras Clássicas e Orientais do Instituto de Letras da UERJ. 

Sua missão, ao longo desses anos, tem sido a de divulgar resultados de pesquisas 

científicas no âmbito das Culturas Clássica e Oriental, servindo como veículo para 

apresentar as investigações desenvolvidas em nossa universidade, bem como, em 

outras universidades do país e da América Latina. A abrangência da publicação 

atinge, dentre outras, as áreas de Letras, História, Filosofia, Artes e Antropologia. 

Diante dessa história, tomou-se a decisão de migrar a revista par o fomrato on-line 

e surgiu a necessidade de contarmos com um bolsista de EIC para atuar ao nosso 

lado nessa nova fase do periódico. Em primeiro lugar, há uma inegável relevância 

científica, não apenas por uma ampliação das possibilidades de divulgação 

deprodutos de pesquisas novas, mas, igualmente, da oferta da memória de todos 

os números antigos que já foram ou serão incluídos na publicação on-line. Nesse 

sentido, há a preservação de uma memória da produção científica veiculada pelo 

periódico Principiae a oferta dessa memória a um público extremamente amplo, 

uma vez que haverá acesso livre via internet.Outro impacto do projeto se deu na 

avaliação do periódico pelo Qualis-Capes, uma vez que a edição online fez com que 

a avaliação da revista subisse de B5 para B3. E esperamos chegar a A2 na próxima 

avaliação, com as adequações às exigências do Qualis Capes. 

 
E-mail: fernandalimagr@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 

Estagiário 
Karen Cristina Schuler da Silva 

Mislene das Neves Firmino 

Renata Flávia Marcolino de Souza 

 
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 estabelecidas no 

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 foram solicitadas aos autores) e outras atividades editoriais, como 

digitalização de números antigos da revista, contatos 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 
  



 

 
 490 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

SABER, DIVULGAÇÃO E DEMOCRACIA: 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 
MAGALI DOS SANTOS MOURA 

Estagiário 
Anna Paula Ramos Para 

 
A crise que se abate sobre a UERJ e sobre o ensino público de modo geral reavivou 

a consciência de que, além de produzir conhecimento, a Universidade é responsável 

por divulgar esse saber e, assim, tornar claro seu papel fundamental na sociedade. 

Além de formadora de futuros profissionais em diversas áreas de atuação na 

sociedade, é dentre os muros da Universidade que pesquisas inovadoras se fazem. 

Segundo Marcelo Gleiser, notório cientista brasileiro, a “'divulgação científica é 

fundamental para que o conhecimento humano se expanda”. Além disso, essas 

pesquisas necessitam estar na pauta da sociedade e por ela serem discutidas para 

que se crie uma memória coletiva da construção do saber, contribuindo para sua 

democratização e definição de adequadas políticas públicas de fomento do ensino e 

da pesquisa. Se na área das ciências médicas e tecnológicas, os produtos por si só 

possuem um impacto mais pontual, na área de humanas muitas vezes esses 

impactos não se deixam ver de forma tão clara. A interferência nessa distorção 

através de projetos como esse, que acentua a validade dos produtos médico-

tecnológicos em detrimento daquele advindos das ciências humanas, adquire uma 

importância determinante no sentido de equilibrar as relações de poder presentes 

no processo de divulgação científica. Nesse sentido, a existência do Projeto LETRAS 

INFORMA com sua atuação na divulgação de eventos e pesquisas na área de Letras 

adquire importância e destaque nesse cenário. Com sua atuação tanto na 

divulgação da variabilidade do curso de Letras, através da edição anual do Catálogo 

de Letras, como na divulgação em murais e em redes sociais dos acontecimentos 

na área, o projeto vem se tornando referência não só para os alunos e professores 

do instituto de Letras da Uerj, como também para profissionais e estudantes das 

mais distintas áreas. 

 
E-mail: magali32@uol.com.br 
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SECRETARIA DO PERIÓDICO CADERNO SEMINAL (PORTAL ELETRÔNICO 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 
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 

Supervisor Participante 
Raphael Ribeiro Fernandes 

Estagiário 
Paulo Cesar da Silva Lopes Junior 

 
As revistas científicas subordinam-se às normas, regras, exigências, avaliações 

que, no Brasil, se subordinam à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), organismo do Ministério da Educação, responsável pelo 

controle e acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação. Há alguns anos, os 

periódicos acadêmicos vêm sendo classificados por estratos “Qualis”, cujas últimas 

escalas variam entre C, B5, B4, B3, B2, B1, A2 e A1, e quanto mais próximo deste 

último, mais bem considerada é a publicação. Fato é, contudo, que atingir os 

estratos mais altos implica trabalho praticamente diário frente aos processos 

organizativos e compositivos de uma revista, especialmente a partir do momento 

em que, por imposições da avaliação, precisaram aderir ao Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER), versão brasileira do Open Journal Systems (OJS). 

Estar no SEER, todavia, não basta, já que, conforme as últimas exigências, as 

revistas precisam ter indexação nacional e internacional, e os indexadores 

sobrepõem mais regras, que aumentam o trabalho quotidiano e as 

responsabilidades. Via de regra, a Editoria dos periódicos sobrecai em 

pesquisadores que, além de ministrarem aulas em níveis de graduação e pós-

graduação, pesquisam e orientam pesquisas, produzem seus textos, fora, muitas 

vezes, ainda se ocuparem de funções administrativas em suas institucionais de 

trabalho. Tal labor é incompatível com a assunção plena dos serviços quotidianos 

de secretaria das revistas pelas quais respondem, já que o acompanhamento das 

submissões, das avaliações e do processo editorial como um todo, envolvendo 

revisão e diagramação dos textos, é trabalhoso. Daí que seja natural e 

absolutamente necessário o recurso à mão de obra que assuma, quase que com 

exclusividade, as atividades de secretaria das revistas, não podendo, inclusive, 

imaginar que a diversidade e o volume das tarefas se resumam a um único 

indivíduo, notadamente insuficiente para tanto. Porém, sem, no mínimo, um 

elemento humano de apoio torna-se inexequível a manutenção de um periódico no 

SEER. Assim, o Caderno Seminal, revista com larga história nos meios acadêmicos 

da UERJ, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e, já mesmo, do estrangeiro, vem 

se mantendo, com momentos de dificuldade, oscilando entre estratos B2 e B3, na 

busca de atender às exigências da CAPES e, por conseguinte, dos indexadores e 

atingir, como se espera, os níveis do estrato A2, buscando, para breve futuro, o 

mais alto deles. 

 
E-mail: flavgarc@gmail.com 
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TRATAMENTO TÉCNICO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO 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 Participante 
Raphael Ribeiro Fernandes 

Estagiário 
Ingrid Andrade Albuquerque 

 
Dentre nossos projetos alojados na Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) 

Laboratório Multidisciplinar de Semiótica (LABSEM), a maioria envolve atividades de 

publicação, em sentido lato, com especial destaque para o projeto de extensão 

Dialogarts Publicações (www.dialogarts.uerj.br), que serve a quase todos os demais 

projetos, publicando, na qualidade de editora universitária extensionista, produtos 

de pesquisa e de eventos acadêmico-científicos. Toda publicação envolve, a priori, o 

tratamento técnico dos textos que serão publicados, implicando revisão linguística e 

de estrutura científica (respeito às normas técnicas), aplicação de estilos de 

editoração, diagramação, criação de capa etc. Nesse processo, bolsistas de Letras 

intervêm, principalmente, nas etapas iniciais do trabalho, sendo essenciais ao 

sucesso das tarefas. Dessa maneira, desde materiais diversos de divulgação até 

livros e periódicos publicados passam pelas mãos de bolsistas de Letras, que fazem 

a revisão dos textos e aplicam estilos de editoração, como etapa anterior à 

diagramação e criação de identidade visual dos produtos. Sem essa mão de obra, 

os resultados seriam impossíveis de serem atingidos com sucesso. A farta produção 

que se pode encontrar no portal do Dialogarts Publicação dá pleno conhecimento da 

importância desse trabalho, garantindo, para os bolsistas, ampliação de sua 

formação, com novas competências; maior aperfeiçoamento no contato com a 

língua, a literatura e os processos de textualidade; abertura para novos mercados 

de trabalho, que extravasam a expectativa curricular; além de lhes permitir 

trabalho em equipe, trocando experiências variadas. 

 
E-mail: flavgarc@gmail.com 
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TANDEM DE ATIVIDADES DIDATIZADAS SOBRE AS MÍDIAS ALEMÃ E 

BRASILEIRA 

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 
POLIANA COELI COSTA ARANTES 

Estagiário 
Carina Teles de Oliveira Araujo 

 
O presente projeto teve como objetivo analisar artigos das mídias alemã e 

brasileira para investigar aspectos pragmáticos e sócio-linguísticos com o propósito 

de elaborar materiais didáticos contrastivos e interculturais a partir de mídias em 

ambientes sócio-culturais diferentes, investigando a produção de sentidos nas 

materialidades verbal e imagética presente nos discursos midiáticos, e as 

construções discursivas nas mídias desses dois países em questão. Procurou-se, 

desse modo, aliar à análise linguística de cunho discursiva, a prática didática para 

transformar e adaptar esses conteúdos à prática discente de modo crítico e 

reflexivo, produzindo conhecimentos e socializando-os em ambientes virtuais e 

acadêmicos no Brasil e no exterior, a partir de diálogo acadêmico produzido junto à 

Universidade de Ciências Aplicadas Westsächsische Universität Zwickau, na 

Alemanha, através do uso da Plataforma Pórtico. Assim, os alunos alemães tiveram 

acesso aos conteúdos midiáticos didatizados pelos alunos brasileiros e os alunos 

brasileiros, por sua vez, tiveram também contato com as produções dos alunos 

alemães, por meio do uso da plataforma e da atividade de Tandem. O referencial 

teórico que deu suporte à presente proposta foi composto essencialmente pelos 

Estudos sobre Discurso, Enunciação, Interação e Interculturalidade. Para as 

categorias de análise textual, admite-se que serão retomados teóricos da semântica 

e da pragmática, tais como Ducrot (1984), Grice (1975), Maingueneau (1995), 

Goffman (1967), Brown & Levinson (1978), Bousfield (2008), Spencer-Oatey 

(2008), GÜnthner (2008), Oetzel (2007), Gumperz (1982, 1996), Auer (1986) e 

lingüistas também importantes para a análise de categorias lexicais, modalidades 

enunciativas, dialogismo e polifonia, como Benveniste (1989),Foucault (1995,2008) 

e Bakhtin (1990).No que diz respeito às técnicas e procedimentos de análise 

linguístico-discursiva, elas foram feitas com base nos materiais escolhidos para 

investigação(materiais multimodais, ou seja, reportagens, títulos, artigos, 

fotografias, capas, entrevistas, editoriais, cartas de leitores, comentários, etc). Tais 

produtos puderam ser analisados com base nas seguintes categorias de análise: 

tematização, categorias enunciativas (socioletos, atos locutivos e modalidades, 

implícitos, implicaturas e pressupostos); categorias descritivas (designações, 

qualificações), categorias narrativas (agentes e processos narrativos), categorias 

argumentativas (valores, Topoi, avaliações). 

 
E-mail: polianacoeli@yahoo.com.br 
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TRABALHANDO COM A LITERATURA INFANTOJUVENIL 

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 

Estagiário 
Karine Santanna de Andrade 

 
Narrativas que iniciam com “Era uma vez” têm o poder de atrair – e encantar – 

crianças, jovens e até mesmo adultos. O projeto de Estágio Interno Complementar 

intitulado “Trabalhando com a Literatura Infantojuvenil” debruça-se sobre a leitura 

e a análise de obras dessa literatura, tentando, cada vez mais, atrair a atenção 

para esse campo do saber que ainda hoje carece de espaço 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. 
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TRADUÇÃO, REVISÃO E EDITORAÇÃO: PRÁTICAS DAS LETRAS 

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 

Estagiário 
Amanda Prudente de Moraes Goldbach 

 
O projeto "Vice-versa. Relações interculturais na prática" tem como propósito 

principal o incremento de estudos e ações que propiciem o diálogo entre as culturas 

brasileira e de expressão alemã para que se incremente a formação de um 

profissional da área de Letras capaz de criar espaços híbridos de troca de 

conhecimentos, onde a língua alvo, no caso a alemã, esteja permanentemente 

confrontada com o substrato cultural daquele que a aprende, formando-se um 

professor com a consciência de que o momento de ensino de uma língua não é de 

negação de sua cultura, mas de promoção enriquecedora do confronto, em diálogo, 

contribuindo para a formação da cidadania enquanto ser no mundo em interação. O 

presente projeto pretende promover através da prática tradutória e do 

desenvolvimento de materiais didáticos sob o ponto de vista intercultural um 

instante de interrupção da inserção na “cultura local” pela criação de um espaço e 

tempo híbridos, momento no qual se procurará sentir-se outro, experimentando um 

ponto de vista diferente do habitual, abrindo-se para o diferente e na “volta” ver 

mais claramente a si mesmo e o mundo a seu redor. O projeto visa a seleção de 

conteúdo, sua consequente tradução e/ou didatização em aulas de alemão como 

língua estrangeira, assim como a realização de workshops, palestras e atividades 

afins no sentido de neles propiciar a divulgação de textos seminais de ambas as 

culturas promovendo diálogo intercultural através do exercício prático da tradução 

e da reflexão do papel de habilidades interculturais no ensino de língua. A isso 

soma-se o fomento de atividades transdisciplinares, congregando estudos culturais, 

antropológicos, históricos, sociológicos, linguísticos e literários. 

 
E-mail: magali32@uol.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 
EDUARDO DA SILVA DE FREITAS 

Estagiário 
Fellipe Duarte da Silva Alves de Souza 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: efreitasleco@gmail.com 
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A LUDICIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA ESTUDANTES SURDOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

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 Participante 
Valeria de Oliveira Silva 

Estagiário 
Sergio Maciel da Motta 

 
Apresentamos um recorte da pesquisa vinculada ao Programa Rompendo Barreiras: 

Luta pela inclusão (PRB), Faculdade de Educação. O curso de Português para 

Surdos como segunda língua, nível I, desde 2013, acompanha um grupo com 

crianças, adolescentes e jovens do ensino fundamental de escolas públicas do Rio 

de Janeiro com idades compreendidas entre 10 a 20 anos. A turma tem 13 alunos, 

dos quais, 6 têm outros comprometimentos associadas à surdez. Os alunos estão 

em diferentes níveis de proficiência em LIBRAS, a comunicação da maioria e 

gestual, associada a sinais criados em família, dramatizações, gritos, desenhos e 

oralizações de palavras isoladas. Outros se encontram em processo de aquisição da 

LIBRAS, compreendem o discurso em LIBRAS, mas apresentam dificuldade para 

expressar-se. As aulas são ministradas uma vez por semana e, em sala de aula, 

pratica-se a bidocência com a participação de duas professoras bilíngues, a 

coordenadora pedagógica do PRB, Valeria de Oliveira, e a Professora colaboradora 

do PRB, Mariana Castro. Também participam das aulas o bolsista de iniciação à 

docência e Voluntários da Pedagogia, Letras e Oceanografia. Esse trabalho 

apresenta o lúdico como possibilidade de ensino da Língua Portuguesa como 

segunda língua para surdos. Inicialmente propomos uma leitura sob diferentes 

perspectivas; leitura de mundo, textual, imagética. Valorizamos os conhecimentos 

prévios dos surdos, os quais se baseiam em pistas visuais para construir as 

unidades de significado da Língua Portuguesa. São usados em sala de aula filmes 

em LIBRAS, narrativas diversas, notícias de jornal, palavra cruzada, além dos jogos 

e brincadeiras criados ou adaptados para contexto de ensino do Português. 

Metodologicamente, seguimos uma sequência de procedimentos práticos para o 

ensino da Língua Portuguesa e, em geral, as brincadeiras e jogos entram como 

elementos de revisão e/ou de avaliação. Como exemplo, podemos citar o jogo da 

forca com interatividade em Libras, cujo objetivo é a ampliação do vocabulário, 

relacionar as letras do alfabeto manual com o alfabeto em Língua portuguesa e 

desenvolver a percepção visual do texto em um determinado contexto. Na sala de 

aula, também incentivamos a utilização de jogos eletrônicos com o uso de 

dispositivos móveis conectados em rede e, em momentos assíncronos, convidamos 

os surdos a interatividade online. O lúdico torna o aprendizado mais prazeroso e a 

aprendizagem perpassa pela afetividade e emoção motivada pelas brincadeiras e 

jogos. 

 
E-mail: marianagfc@yahoo.com.br 
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CASA ATELIÊ - ATELIÊ DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

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 
Giselle Magioli Fernandes da Silva 

 
O projeto Casa Ateliê: arte, saúde e educação compreende uma pesquisa que 

articula-se no plano teórico e procedimental buscando estabelecer uma interface 

com o cotidiano deste espaço clínico; no entanto, opera conjuntamente com o 

escopo teórico e o trabalho de campo ações presenciais com crianças e 

adolescentes com diagnóstico de autismo que atualmente buscam no ambulatório 

desta unidade os recursos clínicos necessários para os seus tratamentos. A ala 

infantil da psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto possui uma 

importante trajetória no trabalho com crianças autistas; entre os anos de 1990-

2000 este trabalho conquistou reconhecimento nacional por possibilitar que novas 

pesquisas ali desenvolvidas viessem ampliar os referenciais teóricos e clínicos de 

uma doença ainda em processo de conceituação; foi durante esta década que o 

trabalho desenvolvido com as oficinas artísticas demonstrou bastante eficácia, 

permitindo reavaliar a condução dos tratamentos oferecidos. Portanto, ao nos 

mobilizarmos para a construção deste novo espaço de acolhimento na ala infantil 

da unidade psiquiátrica do HUPE, visamos destacar a contribuição de estudos e de 

experiências que darão sólida rede de referências para as nossas próprias ações; 

neste ponto, gostaria de indicar a leitura do filósofo e pedagogo francês Fernand 

Deligny que nos anos de 1960 criou nos arredores de Paris um espaço sui generis 

para o acolhimento de crianças autistas, em especial, aquelas abandonadas por 

suas famílias; este espaço, conhecido como “Rede”, configurou o embrião de 

proposições poéticas que despertaram o interesse de filósofos como Giles Deleuze e 

Félix Guattari, cujo conceito de rizoma foi gestado a partir do contato com a obra 

literária de Deligny e também de seu trabalho cotidiano com crianças autistas. Com 

isso, gostaríamos de enfatizar a importância deste projeto para mobilizarmos 

talentos humanos – em processo de profissionalização no campo da arte e da 

educação, e concluir a adaptação de um espaço para o desenvolvimento da 

pesquisa e posterior atendimento ao público infanto-juvenil, sobretudo quando 

observamos através de pesquisas recentes sobre o crescimento do autismo e 

possíveis relações com o modos de vida contemporâneo, é que nos lançamos à 

difícil tarefa de consolidar esta pesquisa no âmbito de um hospital público que 

oferece serviços de excelência para a população do estado do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: deniseespirito@yahoo.com.br 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE SURDOS: UMA 

PROPOSTA EM MÓDULOS 

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 
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Supervisor 
ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 

Supervisor Participante 
Christiana Lourenço Leal 

Estagiário 
Vanessa dos Santos Galvao Noronha 

 
O projeto denominado O uso da imagem no processo de ensino aprendizagem da 

Língua Portuguesa para alunos surdos tem como objetivo discutir e analisar 

aspectos fundamentais na elaboração de materiais didáticos relacionados à Língua 

Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua (LP2) para alunos surdos. 

Com esse propósito, buscamos obter uma melhor compreensão sobre o que venha 

a ser um material didático, como são feitas as avaliações e as adaptações 

necessárias à realidade de alunos surdos, considerando, sobretudo, como a relação 

entre a experiência visual auxilia o processo de aprendizagem e a inserção desses 

alunos com os ouvintes. Todo o trabalho baseia-se em um processo de 

aprendizagem bilíngue, partindo do pressuposto que a LIBRAS é a primeira língua 

do aluno e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita, a segunda. Além de 

mostrar o papel do material didático relacionado nesse processo, intenta-se 

apresentar uma proposta didática que auxilie o aluno surdo a compreender 

determinado conteúdo programático. Durante o ano de 2016, um levantamento de 

materiais e recursos disponíveis sobre o ensino de LP2 para surdos foi realizado 

com a finalidade de planejar e montar um material didático de 4 módulos para a 

comunidade surda. Junto com o levantamento, visitas às escolas que tenham a 

proposta bilíngue foram feitas. Uma das escolas, E. M. Santa Luzia, localizada no 

Município de Caxias, na parte da manhã contempla turmas só com alunos surdos e 

na parte da tarde os alunos surdos do segundo segmento são inclusos em turmas 

regulares. A segunda escola foi o Instituto Nacional dos Surdos (INES), localizado 

no município do Rio de Janeiro. Nessa instituição, todas as turmas só possuem 

alunos surdos, proporcionando oportunidades para um maior desenvolvimento do 

aluno, bem como a sua interação com a sociedade e com a própria comunidade 

surda. Em suma, a proposta fundamental do projeto está voltada para uma 

reflexão que relaciona ao modo como a LP2 está sendo ensinada para essa 

comunidade, observando que esse alunado possui uma língua de modalidade 

linguística gesto-visual. Dessa maneira, este trabalho busca contribuir para o 

processo de letramento dos surdos, auxiliando-os nas mais diversas situações que 

precisam de habilidades relativas ao ler e a escrever. 
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ESPANHOL PARA A TERCEIRA IDADE 2 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
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Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário 
Gabriela Ribeiro Nunes 

 
Introdução: 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. Atividades desenvolvidas: O curso se desenvolve 

a partir de planejamento conjunto entre bolsistas e professora coordenadora, que 

lançam mão de atividades variadas que permitam abarcar as quatro destrezas 

linguísticas. Toma-se como base para essa elaboração os interesses e necessidades 

do alunado composto por maiores de 60 anos, em relação a temas de discussão e 

materiais didáticos que promovam um trabalho realmente significativo em sala de 

aula. Resultados alcançados: A experiência 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 Línguas 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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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ENSINO DE LÍNGUA COM 

REFUGIADOS 

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 
POLIANA COELI COSTA ARANTES 

Estagiário 
Renan Camara Leite da Silva 

 
Neste projeto, apresentamos proposta de caráter inovador, por associar trabalho 

efetivo de inserção de refugiados em nossa comunidade linguística, fundamentado 

em perspectiva discursivo-funcional, que assegura práticas de ensino em linguística 

aplicada e formação a partir de necessidades básicas e de garantia de acesso aos 

direitos fundamentais, bem como ao mercado de trabalho e aos bens culturais. Em 

parceria da Cáritas-RJ é oferecido curso de português para refugiados na UERJ com 

utilização de material elaborado a partir de temas de interesse dos refugiados, 

contemplando suas necessidades imediatas de comunicação para atividades 

cotidianas e sua integração sócio-cultural na cidade do Rio de Janeiro. A parceria 

entre esses setores atende a uma dupla necessidade que se tornou evidente nas 

conversas preliminares com os refugiados-alunos do curso: a discussão em torno 

da aprendizagem de língua como ação principal, mas sob bases alternativas aos 

métodos tradicionais normativos e prescritivos de ensino de línguas, que são 

muitas vezes baseados em progressões gramaticais lineares, como a grande 

maioria dos materiais destinados ao português como língua estrangeira, ou seja, 

era preciso contemplar as especificidades dos sujeitos educandos e, através do 

ensino-aprendizagem da língua produzir também ações de integração sociocultural, 

o que justifica a inserção da presente proposta na área de Linguística Aplicada. 

Sendo assim, o presente projeto atua no ensino de português para refugiados e 

tem sido concebido para atender ao contexto de acolhimento e acesso de direitos 

pela aprendizagem da língua portuguesa aos refugiados, não havendo materiais 

didáticos disponíveis que atendam às necessidades funcionais, às finalidades 

específicas da população de refugiados e ao circuito específico de aprendizagem, 

com frequência irregular e em grupo heterogêneo linguística e academicamente. A 

contribuição deste projeto reside, justamente, em abrir esta frente de atuação e 

também permitir aos alunos de graduação em Letras e Pedagogia um campo de 

práticas rico em novas possibilidades e aberto a novas propostas, enfatizando a 

dimensão ética da formação profissional. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE LITERATURA JAPONESA 

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 
ELISA MASSAE SASAKI 

Estagiário 
Bruno Vinicius Silva 

 
A procura pelo aprendizado sobre o Japão no Brasil vem aumentando 

continuamente e a formação de bons profissionais na área é, portanto, 

fundamental. Nesse sentido, a produção de material didático de assuntos japoneses 

voltado para brasileiros torna-se uma necessidade natural, visto que a diferença 

cultural e linguística entre o Brasil e o Japão é enorme e, para tal, é preciso um 

novo olhar na forma de ensinar estudos japoneses aos brasileiros. No presente 

processo de elaboração de materiais, focamos no ensino de Literatura Japonesa no 

Brasil. Durante a reflexão crítica, após um levantamento bibliográfico previamente 

feito sobre o assunto, realizamos leituras e debates sobre o tema e podemos 

observar algumas questões relevantes. Por exemplo, embora ultimamente tenha 

aumentado o número de obras literárias japonesas traduzidas diretamente do 

japonês para o português brasileiro, ainda é escasso o material não só didático, 

mas também teórico e acadêmico sobre o Japão em português, sendo a maioria 

disponível em língua japonesa e inglesa. Outro ponto observado é que idealmente 

existe uma expectativa de que se apresente materiais - tanto de obras literárias em 

si quanto de referências teóricas - na língua original em japonês. No entanto, ao 

ensinar Literatura Japonesa no Brasil, o professor certamente irá se deparar com 

alunos de diferentes níveis de domínio da língua japonesa dentro de uma mesma 

turma, o que irá influenciar a escolha de materiais e, por conseguinte, o próprio 

processo de sua elaboração. Como contornar essas dificuldades? No caso do Japão, 

um país tão distinto do Brasil, é necessário não apenas tradução de palavras, mas 

também de valores e ideias que nem sempre encontramos correspondências diretas 

na nossa realidade brasileira. Assim, este projeto busca aprofundar o conhecimento 

nas diversas metodologias de ensino de língua, cultura e literatura japonesa, bem 

com incentivar o pensamento crítico na confecção de materiais didáticos para o 

público brasileiro. 
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ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL PARA ESTRANGEIROS – NÍVEIS A1-A2 

(NUPPLES/UERJ): LÍNGUA E CULTURA ATRAVÉS DE HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS 

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 
Brízzida Anastácia Souza Lobo de Magalhães Caldeira 

Voluntário 
Jomara Bernardes Mariano 

Nathália Fonseca Teixeira 

 
Este trabalho divulga ações do Projeto NUPPLES/UERJ que conjugam ensino, 

pesquisa e extensão com vistas à melhoria do ensino especializado de português 

para estrangeiros. O projeto oferece cursos de português a estrangeiros, em 

especial, intercambistas da UERJ. Em função de padrões internacionais, o curso 

está dividido em níveis que seguem as indicações do Quadro Europeu Comum de 

Referência para a Aprendizagem de Línguas. Por isso, inicia-se com os níveis A1 e 

A2, espaço de desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada. Em se tratando de 

alunos estrangeiros, há que se adotar uma metodologia de ensino que atenda às 

necessidades específicas desse público-alvo, permitindo sua efetiva integração à 

comunidade em que está inserido. Esta pesquisa exploratória toma como objeto o 

uso de Histórias em Quadrinhos como recurso didático em aulas de português para 

estrangeiros e tem como questão a validade do uso desse gênero textual para o 

ensino de língua e cultura nos níveis iniciais da aprendizagem do português como 

língua estrangeira, em contexto intercultural. Considerando que as HQs aparecem 

nas práticas de ensino como um gênero aplicável mais às atividades de leitura do 

que às de produção de texto escrito (VERGUEIRO, 2014), tem-se como hipótese 

que a utilização desse recurso didático dá autenticidade e suporte fundamental para 

o acesso à língua e à cultura-alvos, especialmente, de alunos estrangeiros. O uso 

de HQs pode revelar dificuldades que um estrangeiro tem para manipular relações 

simbólicas e para tomar decisões adequadas em situações linguístico-interacionais. 

Em termos metodológicos, cabe identificar tais dificuldades, entendendo-as como 

potencialmente norteadoras da revisão constante das estratégias didático-

pedagógicas e análise com o intuito de construir diferentes estratégias linguístico-

discursivas e metodológicas, o que é fundamental para garantir a boa qualificação 

do professor em formação. Trata-se de uma prática reflexiva em que o professor-

bolsista pode aprofundar conhecimentos teórico-práticos e oferecer aos seus alunos 

estrangeiros oportunidades de construir as competências necessárias para fazer um 

uso “feliz” da língua (cf. Austin, 1990), em contextos específicos e, ao mesmo 

tempo, aprimorar sua capacidade de planejar e gerenciar aulas. Os resultados 

fornecem dados para a melhoria do ensino de português para estrangeiros e para a 

consequente consolidação do processo de internacionalização da universidade. 
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ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL – NÍVEIS B1-B2 (NUPPLES/UERJ): 

INTERCULTURALIDADE, ENSINO ESPECIALIZADO 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 
Márcia Cristina Gutman Seabra Martins 

Nathália Fonseca Teixeira 

 
A apresentação deste pôster divulga as atividades do Projeto NUPPLES/UERJ, 

realizadas com vistas à melhoria do ensino de português para estrangeiros e à 

formação complementar de professores como suporte às ações de 

internacionalização da universidade. O projeto se justifica na medida em que 

atende à demanda por capacitação de alunos estrangeiros (intercambistas e/ou 

residentes radicado ou em situação de acolhimento). 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. Os níveis B1 e B2 são considerados intermediários e 

impõem desafios para a consolidação de competências linguístico-culturais. Em se 

tratando de alunos estrangeiros, a adoção de uma metodologia específica de 

trabalho é fundamental para que este domine a língua-alvo e as culturas atinentes. 

Assim, tal novo usuário da língua pode se tornar capaz de planejar, construir e 

reconstruir seu discurso com vistas ao uso efetivo da língua, o que inclui o domínio 

das relações simbólicas nela implicadas (cf. KRAMSCH, 2011). É desejável que o 

professor atue de modo a promover o equilíbrio entre possíveis forças antagônicas 

que distanciam as culturas estrangeiras, as estruturas das mais variadas línguas e 

o português como língua-alvo. Este trabalho apresenta as estratégias, utilizados 

por professores em formação, para apreender e dominar as especificidades do 

ensino de português para estrangeiros em uma abordagem comunicativo-

intercultural. Assim, apresenta dados, coletados a partir de anotações de aula, que 

permitem a revisão constante dos procedimentos didático-metodológicos com base 

na prática reflexiva. A análise desses dados aponta para construção da autonomia 

do professor-bolsista em termos didático-metodológicos, uma vez que passa a 

compreender o papel do planejamento de aula e aprende a organizar sequências 

didáticas apropriadas às peculiaridades do seu campo de atuação, tornando-se 

menos dependente do livro didático. A participação efetiva de professores em 

formação da produção de materiais didáticos, articulada ao planejamento de aulas, 

abre caminhos para a melhoria da qualidade do ensino especializado, da qualidade 

da atuação do professor em contextos específicos e, consequentemente, no caso da 

área de ensino de português para estrangeiros, para consolidar a 

internacionalização da universidade. 
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ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS – NÍVEIS C1-C2 

(NUPPLES/UERJ): PRODUÇÃO TEXTUAL E LETRAMENTO 

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 
Cláudia Suely Rosa Marapodi 

Elizabeth Bruna Ferreira Alves Pereira 

 
No mundo contemporâneo, de grandes avanços tecnológicos, o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias à produção textual é imprescindível para o 

uso amplo da língua em situações diversas e em conformidade com diferentes 

gêneros. Para a efetivação do exercício pleno das produções discursivas, não basta 

conhecer o código por si só, nem dominar estruturas e regras gramaticais sem que 

esses estejam inseridos adequadamente na produção linguístico-discursiva, uma 

vez que seus usos dependem de conhecimentos socioculturais. É preciso possuir 

“conhecimento de mundo”, relativo a acontecimentos, fatos e valores com os quais 

se trabalha, e ser capaz de construir relações desses com o conteúdo linguístico 

aprendido, desenvolvendo uma competência simbólica (cf. 

KRAMSCH,2006,2008,2009,2011), o que permitirá a manipulação da língua e 

desses conhecimentos. Este pôster apresenta, com base nas experiências de aulas 

de português para estrangeiro, as estratégias de produção textual e suas relações 

com o letramento do sujeito não falante do português como língua materna. Trata-

se de um trabalho que ganha especificidade por atender alunos intercambistas, 

matriculados em diferentes cursos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 

por representar uma ação inovadora, na medida em que são ainda poucas as 

iniciativas que visam a ensinar estratégias para produção textual em português 

como segunda língua para estrangeiros. Em sua exposição, aponta para as 

dificuldades/facilidades da elaboração de textos que, neste caso, especialmente, 

exige inferências inter e extratextuais, dependentes do grau de aquisição da 

segunda cultura e da segunda língua. Os dados foram coletados a partir da 

organização de planos de aulas, sua execução e da produção de textos por parte 

dos alunos. Os resultados permitem reflexões sobre os aspectos interculturais que 

emergem nas relações de sala de aula e a criação de material específico para esse 

tipo de abordagem do ensino de produção textual, indispensável para o processo de 

internacionalização da universidade. 
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ESPAÇOS DE PRONÚNCIA DO MUNDO: MEDIAÇÃO DE LEITURA E DIÁLOGO 

NA METODOLOGIA SOCIOCULTURAL LETRAJOVEM 

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 
Thalita Amil do Carmo 

 
O Projeto tem por objetivo construir referenciais teórico-metodológicos para o 

ensino de língua e literatura para pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

numa abordagem pautada pela valorização da diversidade e pela ênfase nas 

práticas socioculturais de linguagem e nos (multi)letramentos críticos. No 

desenvolvimento de práticas de leitura, a principal estratégia empregada é a 

realização de círculos de leitura, em que se faz a leitura coletiva, compartilhada e 

intensiva de textos complexos escritos, notadamente de gênero secundários, em 

linguagem formal. Essas atividades de leitura baseiam-se nos princípios do 

letramento crítico e, sobretudo, na pedagogia crítica defendida por Paulo Freire. 

Temos trabalhado para sermos capazes de agir como mediadores num contexto 

dialógico e, para isso, precisamos ultrapassar o padrão tradicional da fala durante a 

aula, centrada no professor, cujo status superior é naturalizado (Morgan, 1997, p. 

117). Numa aula convencional, observam-se sequências do tipo pergunta-resposta-

avaliação ou ainda situações em que os alunos são encaminhados, através de um 

processo semelhante à adivinhação, para a resposta correta, que é controlada pelo 

professor. Assim, os alunos respondem dentro do enquadramento fornecido por 

quem detém o poder nessa cena discursiva e a sala de aula, assim organizada, 

acaba por configurar uma comunidade de desiguais (Morgan, 1997, 131). Usamos a 

estratégia do círculo de leitura, acima mencionada, para propiciar a verticalização 

da compreensão, fazendo pausas para o diálogo que abrem espaço para a 

emergência das vozes de todos os sujeitos. Mediando esse movimento coletivo, 

vamos aprendendo a construir juntos, criticamente, os sentidos dos textos e do 

mundo. Nas interações, ultrapassamos a ideia de compreensão como um conjunto 

de habilidades neutras e, sob a perspectiva dos letramentos críticos, baseamo-nos 

nos seguintes princípios: (1) desafiar concepções e valores do senso comum; (2) 

explorar múltiplas perspectivas e imaginar aqueles que estão ausentes ou são 

silenciados nos textos lidos; (3) examinar relacionamentos que envolvem 

diferenças de poder; (4) refletir sobre e usar as práticas de letramento para agir 

em prol da justiça social. Partimos da ideia de que o processo de emancipação 

implica a palavra-ação, pois “a palavra verdadeira que é trabalho, que é práxis, é 

transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas 

direito de todos os homens” (Freire, 1983, p.96). 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO DO PORTUGUÊS PARA SURDOS: ASPECTOS 

SEMÂNTICOS NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 
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Seja qual for a línguas humana, seus usuários utilizarão um conjunto finito de sons 

ou sinais, os quais podem ser combinados dar origem a elementos significativos ou 

palavras e esses, podem formar um número infinito de possíveis sentenças. Tais 

combinações fazem parte da composição das regras gramaticais de cada língua 

para formação de palavras e sentenças. Diferente do Português, um processo 

recorrente de formação de palavras em LIBRAS é a composição. Quando o 

professor pergunta a um ouvinte o significado de alguma palavra, deseja saber, por 

exemplo, o quanto ele domina o campo semântico do referido vocábulo e, ainda, 

quais inferências consegue fazer. Mas, se o aluno é surdo, cuja a primeira língua é 

a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), certamente, todo percurso de observação, 

análise e inferência seguirá uma lógica específica de alguém pertencente a uma 

cultura linguística singular. Observemos que para os sinais da LIBRAS 

[Homem~Pequen@ = Menin@; Homem~velh@ = idos@; Mulher~Pequen@ = 

Menin@; Mulher~Velh@ = idos@], os significantes que, em LIBRAS, nos remete 

aos significados “menino(a)” e “idoso(a)”, precisamos de dois sinais. É a partir do 

conhecimento de como se dá o pensamento do surdo, que buscamos estratégia 

singulares para trabalhar o significado das palavras, principalmente as derivadas e 

as que têm mais de um significado. Sem dar o significado em LIBRAS, quase 

sempre, o surdo sente dificuldade ao tentar atribuir significado às palavras que 

desconhece. Mesmo que a palavra pareça óbvia para o professor, na maioria das 

vezes, é necessário dar o sinal em LIBRAS e explicar seus diferentes significados 

segundo o contexto de uso na Língua Portuguesa. Enquanto, por exemplo, um 

ouvinte não estranha, nem confunde palavras como “sua” (pronome/verbo), 

“manga” (fruta, parte da indumentária e, dependendo da região, verbo), “pelo” 

(substantivo, preposição), o surdo pode ter dúvidas quanto ao uso dessas mesmas 

palavras em contexto aparentemente simples. Baseadas nas premissas 

supracitadas, as coordenadoras do Projeto, desde 2013, dedicam-se ao ensino do 

Português como segunda língua para jovens e adultos surdos, os quais estão no 

ensino médio, são graduandos, ou desejam ingressar no mercado de trabalho ou 

fazer o ENEN e/ou vestibular. O referido projeto está vinculado ao Programa 

Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão, da Faculdade de Educação e conta com a 

participação de uma bolsista da Letras e Voluntários da Pedagogia. 
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FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS NA FICÇÃO DE MIA COUTO PARA CRIANÇAS 

E JOVENS 
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Na obra de Mia Couto em geral, com singular destaque para suas narrativas 

destinadas ou destináveis aos públicos infantil ou juvenil, a personagem (figura) 

apresenta especiais processos composicionais (figuração), sobrelevando-se às 

demais categorias – espaço e tempo – e, mesmo, à ação. Em muitos desses textos, 

a personagem é invocada já em seu título, seja por sua nomeação, seja por algum 

predicativo que se lhe atribua, antecipando, dessa maneira, elementos essenciais 

ao desenrolar da história. As leituras crítico-interpretativas que se podem fazer 

desse córpus permitem iluminar tanto a importância que o escritor moçambicano 

dá às personagens cuja figuração delineia seres infantis ou juvenis – tratamento 

semelhante ao que reserva para os “mais velhos” –, quanto destacar o espaço de 

sujeito do discurso que se lhes reserva, facultando-lhes voz própria frente às 

opressões que lhes são impostas – tal como, também, acontece com os “mais 

velhos”. Assim, Mia Couto faz com que, na quase totalidade de sua literatura, as 

figuras compósitas de crianças e jovens tenham um espaço para manifestar seus 

desejos, suas vontades, seus sonhos, mas, também, denunciar seus sofrimentos, 

suas dores, suas tristezas, demarcando um Moçambique – bem como, por 

extensão, a África em geral, senão que todo o cenário global, de hoje e de sempre 

– opressor. Como produto do processo de abordagem da ficção desse escritor 

moçambicano, expressa em uma das variantes da língua portuguesa na África, 

tem-se farto material para pensar o ser infantil e juvenil desde sempre, mas, em 

particular, na contemporaneidade, em um espaço marcado por opressão colonial, 

guerras e pobreza, em que intervêm forças econômicas, políticas, religiosas, 

culturais de ordem vária. Os resultados do trabalho em curso – sempre por 

continuar, ampliando-se de maneira diversa – favorecem a oferta de disciplinas ou 

de cursos de extensão de literaturas africanas de expressão em língua portuguesa, 

o ensino e a pesquisa em perspectiva comparatista de e com literaturas de língua 

portuguesa, além de propiciar a realização de eventos acadêmicos e culturais ou de 

publicações com diferentes finalidades. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: EXERCITANDO CAPACIDADES PRÁTICAS NA 

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA 
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Estagiário 
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O objetivo do trabalho é exercitar três ordens de capacidades práticas entendidas 

como constitutivas da formação docente: colocar em correspondência objetos 

prescritos e objetos ensinados; identificar obstáculos à realização de um projeto de 

ensino; e identificar técnicas, artifícios ou habilidades para superar obstáculos e 

implementar conteúdos (BRONCKART e BULEA, 2015). A metodologia envolveu a 

elaboração de unidades temáticas para o Projeto Desenvolvimento de Pessoas do 

DESEN/SRH (curso básico de inglês), o que se realizou com apoio em cinco pilares: 

estudo das construções teóricas que sustentam o projeto, estudo do projeto e de 

suas etapas anteriores, seleção de conteúdos para didatização (cf. CHEVALLARD, 

1991), didatização dos conteúdos e interação docente-Supervisora e docente em 

formação por meio de dispositivos diversos, com destaque para o diário reflexivo 

(cf. DIAS, 2013). Além da materialização de dispositivos para o trabalho de sala de 

aula com a língua inglesa, o saldo desse exercício foi a promoção de uma 

importante modalidade de interação oportunizadora do processo formativo (cf. 

BRONCKART e BULEA, 2015) – aquela relativa à relação entre as próprias 

atividades de formação e as redes institucionais mais largas (cf. MATENCIO, 2015) 

em que se inserem a professora em formação e a professora-Supervisora, 

particularmente: o histórico de experiências pessoais da primeira como ex-aluna de 

inglês e aluna-licencianda de inglês e o histórico de experiências socioprofissionais 

da segunda como professora-pesquisadora. 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
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Thayana de Souza Araujo 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 

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 
Sarah Emilia Vianna de Castro 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: cmp.almeida@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 

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 PEREIRA BERTOLI 

Estagiário 
Andreia Bianca Marques dos Santos 

Vinicius Silva de Oliveira 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 

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 
Thaina Amador de Lira 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: cmp.almeida@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 Participante 
PATRICIA ALEXANDRA GONÇALVES 

Estagiário 
Juliana Musetti de Assis 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 Participante 
Alcebiades Martins Areas 

Estagiário 
Paula Travassos de Andrade 

Rafael Ercole Carvalho Mannarino 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: patricialexg@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 
STELA MARIA SARDINHA CHAGAS DE MORAES 

Estagiário 
Luiz Paulo da Mota Reinol 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão "LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa" do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: stelamoraes@globo.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 
ELDA FIRMO BRAGA 

Estagiário 
Ana Beatriz Garcia Lima 

Angelica Alves Rosa Leite 

Vitor Felix do Vale 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: elda@literaturas.net 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 
Diego José Grativol Espinola 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: anacrissuerj@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 

Supervisor Participante 
Roberta Cristina Sol Stanke 

Estagiário 
Felipe Silva Rodrigues 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: ebolacio@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 BRAGA 

Estagiário 
Lucy Lopes Duarte 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: dulcinascimento@bol.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 

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 
Pedro Gabriel Haddad Mesquita de Monteiro Marinho 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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LICOM/LET: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE - 

ITALIANO 

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 
EDVALDO SAMPAIO BELIZARIO 

Estagiário 
Gabriel Pereira Kaizer Junior 

Victor Rodrigues dos Santos Filho 

 
Introdução: Integrando o conjunto das línguas Estrangeiras do projeto LETI-

UnATI/UERJ, o curso de Italiano para a Terceira Idade tem por objetivo 

fundamental introduzir, desenvolver e manter ativa, de forma gradual, a 

compreensão deste idioma junto a um público-alvo diferenciado, por intermédio de 

uma metodologia ancorada num arcabouço prático-funcional. Visamos, sobretudo, 

aprimorar a capacidade linguística, intelectual e cultural de nossos alunos, fazendo 

com que aprendam a língua italiana de maneira contextualizada, num espaço 

singular, utilizado com o fito de permitir aos nossos Estagiários/bolsistas uma 

concreta inserção na prática docente. Atividades Desenvolvidas: São adotadas 

metodologias comunicativas, técnicas audiovisuais, documentos autênticos, com 

ênfase no modo de organização do discurso descritivo, narrativo e argumentativo, 

apoiados no método "Amical", como suporte básico no que se refere ao conteúdo 

de língua italiana, partindo da abordagem acional. Os métodos são constantemente 

revistos visando a incorporar novos aportes didáticos e linguísticos. Essas 

metodologias são acompanhadas por CDs de músicas italianas, DVDs sobre cultura 

e civilização, jogos italianos com objetivos pedagógicos, criteriosamente escolhidos 

como ferramenta de apoio complementares às aulas. A professora/orientadora faz o 

acompanhamento da utilização do método, bem como de sua aplicação 

metodológica, através de reuniões periódicas e visitas às turmas, com vistas a 

obter uma melhor rentabilidade na utilização do material referido. Resultados 

Alcançados: Ao longo de nosso já histórico percurso de atuação no projeto, temos 

verificado, de maneira constante, um refinamento da performance intelectual, 

linguística e cognitiva de nossos Estagiários-bolsistas, na produção de materiais 

criativos, inexistentes no mercado da didática de Língua Estrangeiras, com ênfase 

nos aspectos lúdicos, facilitadores na promoção da reintegração sócio-cultural do 

idoso. Sendo assim vislumbrada, nossa proposta permite, outrossim, a inserção 

real do Estagiário-bolsista naquela que pode ser considerada a atividade fim para 

os licenciandos em língua italiana: a prática docente. Esse excepcional espaço de 

estágio tem sua eficácia comprovada, traduzindo-se em melhora significativa do 

desempenho acadêmico do Estagiário, podendo ser aferida na análise qualitativa 

de seu desempenho no curso de graduação, bem como na progressão significativa 

dos coeficientes suscetíveis de comprová-lo. 

 
E-mail: edvambel@bol.com.br 
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LICOM/LETI - 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 
Maria Veronica da Silva 

 
Introdução: 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. Atividades desenvolvidas: O curso se desenvolve 

a partir de planejamento conjunto entre bolsistas e professora coordenadora, que 

lançam mão de atividades variadas que permitam abarcar as quatro destrezas 

linguísticas. Toma-se como base para essa elaboração os interesses e necessidades 

do alunado composto por maiores de 60 anos, em relação a temas de discussão e 

materiais didáticos que promovam um trabalho realmente significativo em sala de 

aula. Resultados alcançados: A experiência 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 Línguas 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/LETI - 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 
Patricia Scarlett de Macedo Isidorio 

 
Introdução: 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. Atividades desenvolvidas: O curso se desenvolve 

a partir de planejamento conjunto entre bolsistas e professora coordenadora, que 

lançam mão de atividades variadas que permitam abarcar as quatro destrezas 

linguísticas. Toma-se como base para essa elaboração os interesses e necessidades 

do alunado composto por maiores de 60 anos, em relação a temas de discussão e 

materiais didáticos que promovam um trabalho realmente significativo em sala de 

aula. Resultados alcançados: A experiência 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 Línguas 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/LETI - 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 
Ariane da Paixao Lima 

 
Introdução: 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. Atividades desenvolvidas: O curso se desenvolve 

a partir de planejamento conjunto entre bolsistas e professora coordenadora, que 

lançam mão de atividades variadas que permitam abarcar as quatro destrezas 

linguísticas. Toma-se como base para essa elaboração os interesses e necessidades 

do alunado composto por maiores de 60 anos, em relação a temas de discussão e 

materiais didáticos que promovam um trabalho realmente significativo em sala de 

aula. Resultados alcançados: A experiência 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 Línguas 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/LETI - INGLÊS - MÓDULOS 1 E 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 
MARCELA IOCHEM VALENTE 

Estagiário 
Julia de Moraes Roveri 

 
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 ancorada num 

arcabouço prático-funcional. Visamos, sobretudo, burilar a capacidade linguística, 

intelectual e cultural de nossos alunos, fazendo com que apreendam a Língua 

Inglesa, de maneira contextualizada, num espaço singular, utilizado com o fito de 

permitir aos nossos Estagiários/bolsistas uma concreta inserção na prática 

docente.São adotadas metodologias comunicativas, técnicas audiovisuais, 

documentos autênticos, com ênfase no modo de organização do discurso descritivo, 

narrativo e argumentativo, como suporte básico no que se refere ao conteúdo de 

Língua inglesa. Os métodos são constantemente revistos visando a incorporar 

novos aportes didáticos e linguísticos. Essas metodologias são acompanhadas por 

CDs de músicas inglesas, DVDs sobre cultura e civilização, jogos ingleses com 

objetivos pedagógicos, criteriosamente escolhidos como ferramentas de apoio 

complementares às aulas. A professora/orientadora faz o acompanhamento da 

utilização do método, bem como de sua aplicação metodológica, através de 

reuniões periódicas e visitas às turmas, com vistas a obter uma melhor 

rentabilidade na utilização do material referido.Ao longo de nosso já histórico 

percurso de atuação no projeto, temos verificado, de maneira constante, um 

refinamento da performance intelectual, linguística e cognitiva de nossos 

Estagiários-bolsistas, na produção de materiais criativos, inexistentes no mercado 

da didática de Línguas Estrangeiras, com ênfase nos aspectos lúdicos, facilitadores 

na promoção da reintegração sócio-cultural do idoso. Sendo assim vislumbrada, 

nossa proposta permite, outrossim, a inserção real do Estagiário-bolsista naquela 

que pode ser considerada a atividade fim para os licenciandos em Língua inglesa: a 

prática docente. Esse excepcional espaço de estágio tem sua eficácia comprovada, 

traduzindo-se em melhora significativa do desempenho acadêmico do Estagiário, 

podendo ser aferida na análise qualitativa de seu desempenho no curso de 

graduação, bem como na progressão significativa dos coeficientes suscetíveis de 

comprová-lo. 

 
E-mail: marcellaiv@ig.com.br 
  



 

 
 528 

Semana de 16 
A
 
Graduação 

 
 

LICOM/LETI: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

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 
Raiane Rodrigues de Medeiros Ouro 

Roberto Francisco do Nascimento Junior 

 
Introdução: 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 

ancorada num arcabouço prático-funcional. Visamos, sobretudo, burilar a 

capacidade linguística, intelectual e cultural de nossos alunos, fazendo com que 

apreendam a Língua Alemã, de maneira contextualizada, num espaço singular, 

utilizado com o fito de permitir aos nossos Estagiários/bolsistas uma concreta 

inserção na prática docente. Atividades Desenvolvidas: São adotadas metodologias 

comunicativas, técnicas audiovisuais, documentos autênticos, com ênfase no modo 

de organização do discurso descritivo, narrativo e argumentativo, apoiados no 

método “Menschen”, como suporte básico no que se refere ao conteúdo de Língua 

francesa, partindo da abordagem `acional`. Os métodos são constantemente 

revistos visando a incorporar novos aportes didáticos e linguísticos. Essas 

metodologias são acompanhadas por CDs de músicas alemãs, DVDs sobre cultura e 

civilização, jogos alemães com objetivos pedagógicos, criteriosamente escolhidos 

como ferramentas de apoio complementares às aulas. O professor/orientador faz o 

acompanhamento da utilização do método, bem como de sua aplicação 

metodológica, através de reuniões periódicas e visitas às turmas, com vistas a 

obter uma melhor rentabilidade na utilização do material referido. Resultados 

Alcançados: Ao longo de nosso já histórico percurso de atuação no projeto, temos 

verificado, de maneira constante, um refinamento da performance intelectual, 

linguística e cognitiva de nossos Estagiários-bolsistas, na produção de materiais 

criativos, inexistentes no mercado da didática de Línguas Estrangeiras, com ênfase 

nos aspectos lúdicos, facilitadores na promoção da reintegração sócio-cultural do 

idoso. Sendo assim vislumbrada, nossa proposta permite, outrossim, a inserção 

real do Estagiário-bolsista naquela que pode ser considerada a atividade fim para 

os licenciandos em Língua Alemã: a prática docente. Esse excepcional espaço de 

estágio tem sua eficácia comprovada, traduzindo-se em melhora significativa do 

desempenho acadêmico do Estagiário, podendo ser aferida na análise qualitativa 

de seu desempenho no curso de graduação, bem como na progressão significativa 

dos coeficientes suscetíveis de comprová-lo. 

 
E-mail: ebolacio@gmail.com 
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LICOM/LETI: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

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 
Jorginete Roux da Costa 

 
Introdução: 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 

ancorada num arcabouço prático-funcional. Visamos, sobretudo, burilar a 

capacidade linguística, intelectual e cultural de nossos alunos, fazendo com que 

apreendam a Língua Francesa, de maneira contextualizada, num espaço singular, 

utilizado com o escopo de permitir aos nossos Estagiários/bolsistas uma concreta 

inserção na prática docente. Atividades Desenvolvidas: São adotadas metodologias 

comunicativas, técnicas audiovisuais, documentos autênticos, com ênfase no modo 

de organização do discurso descritivo, narrativo e argumentativo, apoiados no 

método “Amical”, como suporte básico no que se refere ao conteúdo de Língua 

francesa, partindo da abordagem `acional`. Os métodos são constantemente 

revistos visando a incorporar novos aportes didáticos e linguísticos. Essas 

metodologias são acompanhadas por CDs de músicas francesas, DVDs sobre 

cultura e civilização, jogos franceses com objetivos pedagógicos, criteriosamente 

escolhidos como ferramentas de apoio complementares às aulas. A 

professora/orientadora faz o acompanhamento da utilização do método, bem como 

de sua aplicação metodológica, através de reuniões periódicas e visitas às turmas, 

com vistas a obter uma melhor rentabilidade na utilização do material referido. 

Resultados Alcançados: Ao longo de nosso já histórico percurso de atuação no 

projeto, temos verificado, de maneira constante, um refinamento da performance 

intelectual, linguística e cognitiva de nossos Estagiários-bolsistas, na produção de 

materiais criativos, inexistentes no mercado da didática de Línguas Estrangeiras, 

com ênfase nos aspectos lúdicos, facilitadores na promoção da reintegração sócio-

cultural do idoso. Sendo assim vislumbrada, nossa proposta permite, outrossim, a 

inserção real do Estagiário-bolsista naquela que pode ser considerada a atividade 

fim para os licenciandos em Língua francesa: a prática docente. Esse excepcional 

espaço de estágio tem sua eficácia comprovada, traduzindo-se em melhora 

significativa do desempenho acadêmico do Estagiário, podendo ser aferida na 

análise qualitativa de seu desempenho no curso de graduação, bem como na 

progressão significativa dos coeficientes suscetíveis de comprová-lo. 

 
E-mail: deisequintiliano@uol.com.br 
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LICOM/OLEE: AS OFICINAS DE ALEMÃO NAS ESCOLAS 

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 Participante 
Gabriela Marques-Schäfer 

Estagiário 
Ana Emanueli Viana Lopes 

Ana Luisa Gitirana Gomes 

Stephanie Godiva Santana de Souza 

 
Aprender uma língua estrangeira na escola contribui não só para o desenvolvimento 

da competência comunicativa na língua-alvo, mas também para o desenvolvimento 

integral do indivíduo, proporcionando ao aluno uma abertura ao mundo, a novas 

línguas, a novas culturas. O conhecimento de uma nova língua e de uma nova 

cultura leva o aprendiz a também perceber e entender melhor a própria cultura e o 

funcionamento da própria língua. O objetivo deste pôster é apresentar o Projeto 

“LICOM/OLEE – Oficina de Alemão”, vinculado ao Projeto de Extensão “Oficinas de 

Línguas Estrangeiras na Escola” (OLEE), que integra o Programa de Extensão 

“Línguas para a Comunidade” (LICOM) do Instituto de Letras da UERJ. As “Oficinas 

de Alemão” possuem dois objetivos principais: 1) fomentar e incentivar o ensino da 

língua alemã no primeiro e no segundo segmento do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio de escolas públicas do Rio de Janeiro, capacitando seus alunos a 

desenvolver habilidades linguístico-comunicativas nessa língua estrangeira e 2) 

proporcionar espaço de estágio aos graduandos em Letras Português-Alemão, na 

modalidade licenciatura, da UERJ. O Projeto OLEE e as “Oficinas de Alemão” a ele 

vinculadas estão, desta forma, voltados para a ampliação de espaços de ensino e 

aprendizagem de línguas, proporcionando também discussões sobre questões 

teóricas e metodológicas relacionadas à formação do professor de língua 

estrangeira e ao seu fazer pedagógico. Neste pôster, apresentamos a metodologia 

empregada para o ensino da língua alemã ao referido público-alvo, bem como as 

tarefas desempenhadas pelo Estagiário de Iniciação à Docência envolvido no 

projeto e um breve histórico das “Oficinas de Alemão”. 

 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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LICOM/PLIC: ENSINO E PESQUISA 

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 
MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES 

Estagiário 
Ana Julia Frey Leiros Girao 

Cecilia Ticom Braz de Souza 

Larissa Leandro de Souza Lima 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação de 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: aliceenglishuerj@gmail.com 
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LICOM/PLIC: ENSINO E PESQUISA 

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 
Claudia Suely Rosa Marapodi 

Elizabeth Bruna Ferreira Alves Pereira 

 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 

circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para 

as mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o 

interesse pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que 

vão desde o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar 

objetos artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 

tecnologias. O Projeto de Extensão “LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de 

Letras da UERJ atende a estas aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só 

de línguas estrangeiras faladas em diversos países do mundo, como também de 

língua portuguesa para estrangeiros radicados no Brasil, além de línguas antigas 

como o latim e o grego koiné. Embora seu foco principal seja o oferecimento de 

cursos para a sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação 

professores e em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de 

idiomas. Ele é uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se 

exercitem e aprimorem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que oferece 

experiências que podem ser incorporadas à prática científica. É um projeto que 

oferece à comunidade oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos 

estudantes da UERJ a possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de 

aula e desenvolverem uma reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o 

Projeto abarca amplamente as múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe 

a alcançar. 

 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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LEITURA EM INGLÊS: INSTRUMENTALIZANDO-SE 

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 PEREIRA BERTOLI 

Estagiário 
Carolina Santos de Castro 

 
O projeto Introdução à Leitura em Inglês, vinculado ao PROINICIAR, tem como 

objetivo principal contribuir para a formação profissional do estudante de Letras-

Inglês, bolsista de iniciação a docência e professor em formação, no que diz 

respeito a sua prática pedagógica, por meio de vivência em sala de aula. 

Primeiramente, o bolsista desenvolve seus conhecimentos teóricos sobre o ensino 

de inglês para fins específicos (English for Specific Purposes), em seguida, aplica 

esses novos saberes no preparo de material, avaliações e no desempenho prático 

em sala de aula, permeando atividades de administração de tempo, negociação 

com alunos e diversidades. Concomitantemente, o projeto também tem foco na 

necessidade de leitura em língua estrangeira dos acadêmicos de variados cursos da 

UERJ, visando, portanto, o desenvolvimento da habilidade de leitura em inglês com 

atividades ligadas às necessidades mais práticas do cotidiano da comunidade 

acadêmica. As aulas têm enfoque instrumental, ou seja, os aprendizes são 

apresentados a instrumentos e estratégias que os ajudarão a realizar a leitura em 

língua inglesa, ainda que seu conhecimento sobre língua seja mínimo. São 

desenvolvidas variadas estratégias de conhecimento e processamento textual (tais 

como “skimming” e “scanning”, conscientização de seus limites e necessidades, 

percepção de características de gêneros textuais e reconhecimento de vocabulário 

chave), bem como a identificação de aspectos linguísticos e discursivos relevantes 

para compreensão de um texto em língua inglesa. Este trabalho apresentará um 

relato dos integrantes do projeto sobre as experiências vivenciadas pelo aluno-

bolsista na arte de instrumentalizar seus alunos para a leitura em inglês, utilizando 

textos de gêneros variados e a internalização de vocabulário de forma mais lúdica, 

também por meio de letras de música, assim como dos participantes da 

comunidade interna da UERJ, alunos do curso. 

 
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 
Ana Carolina Lannes da Silva Barros 

Wallace da Silva Matheus 

 
O presente projeto tem como meta a análise e o desenvolvimento de expedientes 

conceituais e metodológicos que possibilitem a ampliação do quadro de leitura das 

manifestações populares no ensino fundamental e/ou médio, de modo que possam 

ser pensados, criticamente, os constituintes estéticos desse tipo de produção e 

enfocados os valores artísticos e poéticos próprios desse domínio discursivo. Para 

tanto, a ação pedagógica volta-se para 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, tais como: cordel, anedota, lenda, mito, fábula, conto, adivinha, 

trava-língua, parlenda, música, rito, crendice, entre outros. Dessa forma, o 

trabalho com a leitura e, consequentemente, com a escrita concentra-se na 

investigação de procedimentos didáticos que estimulem a sensibilidade do aluno 

para a apreciação do universo das nossas heranças culturais, genuinamente, 

corporificadas na arte popular. O trabalho efetivado no âmbito do projeto contribui 

para formar alunos/profissionais interessados em divulgar conhecimentos 

relacionados à literatura oral e em apoiar práticas comprometidas com a 

preservação das manifestações da tradição oral e folclórica, bem como para 

estabelecer um diálogo acadêmico entre os professores e alunos da graduação do 

curso de Letras e os professores e alunos do ensino fundamental e/ou médio de 

escolas pertencentes à rede pública de ensino. 

 
E-mail: m.isaura27@gmail.com 
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LETRAMENTO LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DIÁLOGOS, 

PROTAGONISMOS E (RE)LEITURAS 

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 BETANIA ALMEIDA PEREIRA 

Estagiário 
Ana Carolina Nemer Guimaraes 

 
Magda Soares (2006) afirma que o termo letramento surge na década de oitenta e 

salienta que a palavra aparece, em contexto brasileiro, nos estudos da 

pesquisadora e professora Mary Kato. Mais de trinta anos se passaram e a 

discussão em torno do letramento nas áreas do ensino tem alargado 

consideravelmente, intensificando assim o modus operandi das práticas de ensino 

no país. Para além das habilidades de leitura e escrita em situações que exigem tais 

demandas, as propostas de letramento(s) no cenário do século XXI exigem novos 

contornos. Para quem se ensina, o que se ensina, por que se ensina, qual o sentido 

daquilo que se ensina e os efeitos de tal ensinamento deveriam ser questões 

inerentes às práticas que envolvem o(s) letramento(s).O trabalho, intitulado 

"Letramento literário na educação básica: diálogos, protagonismos e (re)leituras", 

tem como objetivos discorrer sobre a aplicação de oficinas realizadas em escolas 

públicas de São Gonçalo; atentar para a importância do processo de formação de 

leitores/ escritores críticos; refletir sobre as bases teóricas que fundamentam a 

pesquisa. Autores como Cosson (2006), Soares (2006), Bakhtin (2003), Bunzen; 

Mendonça (2006), Rojo (2009), dentre outros constituem o referencial teórico que 

viabiliza uma prática de ensino cada vez mais centrada na formação de sujeitos 

capazes de desenvolver suas potencialidades nos usos e reflexões da lingua(gem), 

entender as relações que subjazem nesse processo e, sobretudo, ao serem 

produtores dos seus textos, atentarem para o próprio protagonismo. Na outra 

ponta de relevância do projeto, o Licenciando em Letras é convocado a aliar o 

cabedal teórico que vem construindo ao longo do curso à prática de sala de aula; 

elaborar materiais didáticos, no intuito de utilizá-los em suas práticas e refletir 

sobre os seus usos. Destacamos como resultados positivos do projeto: o diálogo 

entre a universidade e a escola básica, possibilitando tanto uma rede de saberes 

necessários para os alunos em formação (estudantes das escolas e os graduandos) 

, quanto um estreitamento de vínculos entre a equipe pedagógica das escolas 

parceiras e o grupo de pesquisa da FFP/ UERJ; as constantes reflexões realizadas 

pelo grupo de estudo que auxiliam na constituição de um ethos do professor em 

formação, seus valores e o seu poder enquanto agente de letramento; os materiais 

produzidos nas oficinas; a elaboração de artigo em estágio de conclusão. 

 
E-mail: mbapereira@gmail.com 
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LITERATURA INFANTOJUVENIL EM FOCO 

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 

Estagiário 
Nathan Sousa de Sena 

 
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 nas atividades, 

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, Os 

Contos de Fadas e o Maravilhoso na Literatura Infantojuvenil, em 2015. Em janeiro 

de 2017, integrando o evento Vozes de Resistência, aconteceram as oficinas 

Leituras de Contos de Fadas e A (Sub)Missão do Feminino em Histórias de Barba 

Azul: Perrault, Marina Colasanti e Ângela Carter. Já se cadastrou a proposta de um 

curso de extensão intitulado Literatura Infantil e Juvenil e o Conto de Fadas. Os 

estudos, ensaiando os primeiros passos com novo bolsista, têm privilegiado a 

discussão em torno do estatuto da Literatura Infantil e Juvenil, com a leitura de 

contos de fadas. Tendo em vista o evento de 2017, o projeto caminhou para a 

análise crítica dos contos de Perrault apresentados nas duas oficinas, em 

abordagem comparativa com as histórias registradas pelos irmãos Grimm e 

narrativas contemporâneas, estabelecendo o diálogo intertextual segundo 

perspectivas literária, histórica e arquetípica. 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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NDL NÍVEL 3 

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 
Daniel Alves Assumpcao 

Kamilla Lourenco Ferreira 

Lanna Azeredo Motta 

Louise Ferreira da Silva 

 
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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NEUROCIÊNCIA DA LINGUAGEM: PROPOSTAS EDUCACIONAIS COM FOCO 

EM LÍNGUA DE SINAIS 

Área temática Linguística, Letras e Artes / Linguística / Psicolinguística 

Centro CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa Iniciação à Docência 

Apresentação Pôster 

Supervisor 
MARIJE SOTO 

Estagiário 
Jessica da Silva Assis 

 
A neurociência da linguagem é uma matéria nova na graduação, que além de ser 

de grande importância no meio acadêmico, tem gerado grande interesse da parte 

dos graduandos. Dois objetivos gerais foram delineados neste projeto de iniciação à 

docência: o primeiro é trabalhar textos da neurociência cognitiva sobre linguagem, 

traduzi-los - já que a maioria é em língua inglesa - e adequá-los ao nível de 

graduação, visto que costumam apresentar aspectos técnicos e metodológicos de 

grande complexidade. O segundo objetivo é pensar na relevância desse conteúdo 

para a prática docente futura dos graduandos e, concomitantemente, gerar 

materiais didáticos que levem esse questionamento em conta. Mais 

especificamente, no presente projeto, houve aprofundamento na arquitetura 

neuronal do processamento de Língua de sinais no cérebro de surdos, 

comparativamente com a arquitetura de não-surdos, já que a heterogeneidade de 

material nesse campo de saber é importante para haver comparabilidade. A 

fundamentação teórica dá-se a partir dos artigos que apresentam estudos sobre 

processamento de línguas de sinais e processamento bilíngue bimodal (Kovelman, 

2009; Newman, 2015) e a sua organização neuronal; tais textos foram traduzidos e 

serviram de base para a construção de materiais didáticos com explicações e 

imagens de modo que alunos da graduação possam acompanhar informações de 

maneira mais fluida. A atividade complementar desenvolvida busca questionar a 

visão que o discente possui de língua e como isso influencia na manutenção de 

sensos comuns equivocados; línguas de sinais, por exemplo, não é formada de 

gestos e sim dotada de estrutura linguística, fonologia, sintaxe, tanto que a 

ativação do cérebro de surdos ao sinalizarem é a mesma de não surdos a falarem 

suas línguas faladas. A noção, portanto,da organização neuronal - que faz parte da 

natureza humana- confere ao estudioso ferramentas que o auxiliem a lecionar 

compreendendo os sistemas que sustentam estruturas linguísticas e os sistemas 

cerebrais envolvidos em processamentos diversos. Essas noções advindas da 

ciência neurocognitiva podem auxiliar na construção de um entendimento mais 

completo de questões sócio-culturais e políticas que, apenas recentemente, 

conferiram à LIBRAS o caráter de língua oficial e a determinaram a sua inclusão da 

matéria no currículo universitário, bem como a sua presença no contexto 

educacional brasileiro como um todo. 

 
E-mail: marijesoto@hotmail.com 
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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 
Karyna Miranda Santos 

Marcella Pieroni Pereira da Silva 

 
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 4 do Projeto 

Núcleo de Desenvolvimento Linguístico) na região de São Gonçalo. 

 
E-mail: programandl@gmail.com 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO LINGÜÍSTICO 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 
Antonio Carlos de Melo 

 
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 do 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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OFICINA DE ESPANHOL PARA CRIANÇAS: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA 

FORMAÇÃO CRÍTICA 

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 
RODRIGO DA SILVA CAMPOS 

Estagiário 
Kelli Cristina Correia Salles 

 
Nosso trabalho visa apresentar as atividades desenvolvidas no projeto de Iniciação 

à Docência “O espanhol como língua estrangeira (E/LE) nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental: uma nova perspectiva na formação docente”, cuja proposta consistiu 

na implantação de uma oficina de espanhol para crianças no Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira (Cap-UERJ). Tradicionalmente, o ensino de LE para 

crianças é feito com certa ênfase no ensino de vocabulário e de estruturas 

linguístico-gramaticais de maneira descontextualizada. Desta forma, os alunos são 

expostos a uma gama de palavras e de estruturas gramaticais, mas não 

necessariamente aprendem como articular esse conhecimento para produzir textos 

escritos e orais. Em nossa oficina, propomos ir além de um ensino puramente 

lexical e gramatical. Nosso curso está fundamentado a partir de uma perspectiva 

discursiva (MAINGUENEAU, 2004), intercultural (PARAQUETT, 2010) e lúdica 

(MARANHÃO, 2007; VYGOTSKY, 1991, 1998). Ao assumir uma perspectiva 

discursiva, assumimos um ensino de espanhol a partir de gêneros de discurso 

(BAKHTIN, 2011), isto é, ensinamos a língua a partir de textos escritos e orais 

autênticos de diferentes gêneros: receitas, publicidades, contos, campanhas, 

histórias em quadrinho, músicas, etc. O aspecto intercultural se apresenta por meio 

de diálogos, pontes e reflexões entre os aspectos culturais dos países hispanos e os 

aspectos culturais brasileiros. Propomos ainda uma abordagem lúdica, que se 

justifica devido ao fato de que é no brincar e por meio da brincadeira que “a criança 

vai se desenvolver socialmente, conhecerá as atitudes e as habilidades necessárias 

para viver em seu grupo social (MARANHÃO, 2007, p, 31)”. Nossa oficina, portanto, 

está organizada a partir desses três eixos e tem como objetivo garantir aos alunos 

um processo de ensino de espanhol como língua estrangeira que esteja pautado em 

uma “concepção de língua como fenômeno social historicamente construído” e que 

“os alunos sejam capazes de produzir novos sentidos a partir dessas experiências” 

(RIO DE JANEIRO, 2014), contribuindo assim para uma formação crítica. 

 
E-mail: rodrigocampos.rsc@gmail.com 
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OFICINA DE LÍNGUA ITALIANA NO 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 
Franciani Costa da Silva 

 
O projeto Oficina de Italiano no CApUERJ está vinculado ao projeto Oficinas de 

Línguas Estrangeiras nas Escolas - OLEE cujo objetivo é, além do oferecimento de 

cursos de línguas estrangeiras a alunos do Ensino Fundamental matriculados nas 

escolas públicas, também a ampliação de espaços de ensino e de aprendizagem de 

línguas com o propósito de abordar questões relacionadas à formação docente. A 

Oficina de Italiano articula-se, portanto, em dois eixos: 1º)garante a integração 

Universidade-comunidade através do reconhecimento de demandas e da elaboração 

de soluções, atuando, assim, junto aos grupos sociais e interferindo positivamente 

nos processos de inclusão social, construção identitária, interação e aquisição de 

ferramentas facilitadoras para a promoção profissional;2º) assegura aos 

graduandos do curso de Letras (habilitação Português-Italiano)diversificação de 

campos de estágio, visando ao aprimoramento de sua formação profissional. A 

continuidade do projeto Oficina de Língua Italiana no CApUERJ justifica-se, 

portanto, pela crescente demanda e interesse demonstrado pelos aluno do Colégio 

de Aplicação da UERJ com relação à língua e à cultura italiana. Observa-se que tal 

motivação não é circunscrita a questões afetivas, mas reflete também a busca pelo 

conhecimento e a vontade de aprimorar-se face às demandas de uma sociedade 

globalizada e de um mercado cada vez mais competitivo. A relevância e 

continuidade do projeto em questão colabora , ainda, para o aprimoramento e 

consolidação da formação docente à medida que oferece aos alunos da graduação 

em Letras(habilitação Português-Italiano) a oportunidade da prática em sala de 

aula, bem como a experiência em elaborar materiais didáticos a partir de 

metodologias relacionadas à formação do professor de língua estrangeira e ao seu 

trabalho. 

 
E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
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OTIMIZAÇÃO DO ENSINO DA GRAMÁTICA E DA REVISÃO 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 
DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES 

Supervisor Participante 
Claudia Moura da Rocha 

Maria Aparecida Cardoso Santos 

Estagiário 
Gislaine de Oliveira Rego 

 
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. Utilizando o 

software Microsoft Word e suas ferramentas de Alterações Controladas e Balões de 

Comentários, realizam-se anotações nos locais defeituosos dos textos, associados a 

balões com instruções para a reescrita aperfeiçoada. Essas atividades funcionam 

como meios de capacitação de recursos humanos para atuação não apenas como 

docentes ou pesquisadores, mas também no âmbito editorial como revisores ou 

copidesquistas. Já temos ex-bolsistas inseridos no mercado editorial e no trabalho 

autônomo como revisor de textos acadêmicos (monografias, dissertações, teses, 

artigos, resenhas, resumos etc.). Por ingenuidade não patenteamos esse invento, 

por isso ele já está sendo praticado fora da UERJ e fora do país. Presenciei 

apresentação em evento na Argentina. 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. 

 
E-mail: darciliasimoes@gmail.com 
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OFICINAS DE CINEMA E FOTOGRAFIA PINHOLE EM ESCOLAS OCUPADAS 

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 

Supervisor Participante 
Leandro Pimentel Abreu 

Estagiário 
Arthur Monteiro da Silva Pereira 

Karine da Silva Tamer Vale 

Michael Felipe Carvalho do Nascimento 

 
Ao longo de 2016, o projeto Cinema na Escola - Arte, Técnica e Mistério realizou 

oficinas de Cinema e Fotografia Pinhole em escolas localizadas na periferia do 

estado e em subúrbios cariocas, ocupadas por estudantes. A iniciativa foi uma 

parceria entre o NuVISU - Núcleo de Estudos Visuais em Periferias Urbanas 

(CNPq/UERJ) e o Lab Foto do CIMDOC – Centro de Estudo e Produção de Imagens 

Documentais (Faculdade de Comunicação Social/ UERJ), realizada com apoio 

financeiro do edital NOVOS TALENTOS da CAPES. Além dos dois professores 

Supervisores e dos bolsistas, as oficinas contaram também com a participação 

voluntária de 2 alunos do mestrado em Educação, Cultura e Comunicação da 

FEBF/UERJ. A oficina iniciava com a confecção de uma câmera pinhole pelos alunos. 

Com essas câmeras feitas com latinhas de leite em pó, exploravam e registravam o 

impacto visual e afetivo que o lugar causava em cada um. Em seguida, cada aluno 

revelava suas imagens em um laboratório analógico montado de improviso nas 

escolas pelo projeto. A experiência fotográfica levava a uma conversa em torno de 

aspectos científicos, técnicos, artísticos e pessoais envolvidos no ato de ver, 

escolher e registrar imagens. Em um outro momento, os alunos aprendiam todas as 

etapas do processo de realizar um filme, ao mesmo tempo em que, de fato, o 

faziam. Em suas fotografias e filmes, que misturam biografia e ficção, os jovens 

narram e mostram o que significa habitar o espaço da escola. O resultado é uma 

história bonita (um romance de formação, poderíamos até dizer), desenhada com 

luz por muitos olhares e várias mãos. Uma história que fala, sobretudo, de luta, 

resistência e afeto. 

 
E-mail: liliane.tashi.leroux@gmail.com 
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OFICINAS DE LÍNGUA JAPONESA NO CAP-UERJ 

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 
ELISA FIGUEIRA DE SOUZA CORREA 

Estagiário 
Ana Cecilia Penna Schinke 

 
Através desse projeto, o Setor de Japonês do Instituto de Letras da Uerj voltou a 

oferecer oficinas introdutórias de língua japonesa no CAp-Uerj após dez anos de 

intervalo, procurando assim atender a uma dupla demanda: por um lado, fornecer 

um espaço de prática docente para os licenciandos e, por outro, atender ao 

interesse dos jovens alunos do CAp. Por um lado, nosso projeto busca possibilitar 

uma melhor formação do profissional de ensino de língua japonesa por meio de 

experiências obtidas como professor desde cedo, durante a graduação. Por outro, 

visa-se também um retorno daquilo que é produzido na universidade para a 

comunidade, sendo esse retorno por meio das aulas que os alunos dão enquanto 

Estagiários para os estudantes do CAp que buscam compreender a língua e a 

cultura japonesa e, assim, se preparar melhor para um mundo globalizado. Ou 

seja, podemos afirmar que objetivo das oficinas é preparar melhor tanto os alunos 

da graduação quanto os do CAp para a vida em um mundo cada vez mais 

globalizado e no qual o conhecimento de diversas línguas e culturas é valorizado. 

No último semestre, criamos duas turmas de língua japonesa, abertas para alunos 

do ensino fundamental e médio, com 2 horas de aula por semana. Através dessas 

primeiras aulas, os alunos já puderam aprender os silabários utilizados na escrita 

da língua, aprenderam também como funciona a estrutura frasal do japonês, a se 

apresentar, indicar coisas e fazer pedidos simples. A aluna bolsista contou com a 

participação voluntária de uma aluna intercambista japonesa (Saya Ishii). O projeto 

também tem tido apoio da professora visitante Rie Kibayashi, do Escritório Global 

da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio (TUFS) na UERJ. Além disso, o 

projeto está utilizando material didático desenvolvido pela NHK (emissora estatal de 

radiodifusão japonesa) e, por isso, os alunos foram visitados por uma jornalista da 

NHK. As fotos e entrevistas foram ao ar em janeiro no Japão (e também na 

Internet).As fotos e o áudio do programa de rádio estão disponíveis aqui: < 

https://www.nhk.or.jp/lesson/portuguese/special/photo/>. O programa de TV pode 

ser visto aqui: < https://www.nhk.or.jp/info/about/others/video165.html>. Através 

da continuação do projeto, pretendemos completar o curso introdutório dos alunos 

atualmente inscritos (turma de 2016). Além disso, planejamos expandir o projeto 

para cada vez mais alunos. 

 
E-mail: elisa.correa@uerj.br 
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RETRATOS FINISSECULARES: O PARNASIANISMO E O SIMBOLISMO NO 

LIVRO DIDÁTICO E NAS AULAS DE LITERATURA DO ENSINO MÉDIO 

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 
Ingryd Goncalves dos Santos Santana 

 
O Parnasianismo e o Simbolismo, poéticas do final do século XIX, período que 

Antonio Cândido considera como sendo de consolidação plena do sistema literário 

brasileiro, costumam ser apresentados nos livros didáticos do Ensino Médio de 

forma um tanto conservadora e algo desvantajosa em relação ao Modernismo, que 

é abordado de forma entusiasmada por sua ruptura com as estéticas do passado na 

Semana de 22 e seus desdobramentos. Identificados com o classicismo da 

mitologia e personagens históricos da Antiguidade greco-romana (Parnasianismo) e 

com as brumas brancas de um misticismo vago e etéreo (Simbolismo), os estilos 

poéticos finisseculares pouco podem competir com o apelo modernista da 

modernidade urbana com seus temas progressistas e cotidianos que continuam a 

dar a tonalidade de nosso momento contemporâneo, identificado com o progresso, 

a velocidade e as tecnologias high-tech. Além da temática, a estrutura rigorosa e o 

vocabulário castiço que ambos os estilos, Parnasianismo e Simbolismo, 

apresentam, agudizam sua desvantagem em termos de atratividade literária 

quando comparados aos coloquialismos modernistas. Se tudo isso não bastasse, a 

prática pedagógica reforça nas aulas de Literatura essa `desvantagem em termos 

de atratividade literária`, em certa `defesa` e `legitimação` dos autores e obras 

do Modernismo. O projeto pretende, em um primeiro momento, analisar nos livros 

didáticos e nas aulas de Literatura Brasileira do Ensino Médio o enfoque dado ao 

Parnasianismo e ao Simbolismo, e, em um segundo momento, pensar estratégias 

pedagógicas para que a abordagem destes dois estilos não se dê de forma 

desvantajosa e preconceituosa, fazendo com que o aluno seja capaz de apreciar e 

valorizar, ao lado das obras modernistas, também a poesia parnasiana e a 

simbolista. 

 
E-mail: fermonbar@uol.com.br 
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RIO...DE JANEIRO A JANEIRO: VOANDO COM J.M.M. 

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 
Arthur de Souza Almeida de Araújo 

 
Este projeto de Iniciação à Docência traz à cena da discussão crônicas oitocentistas 

de Joaquim Manuel de Macedo, para que sejam partilhadas com os alunos do 

Ensino Fundamental... uma viagem no tempo. A escolha do autor veio de uma 

história antiga: um livro mofado e velho, título com letras bem desenhadas, que 

encontrei jogado no lixo da escola. Então busquei aproveitar o que tinha sido 

descartado. Tudo parecia se encaixar no projeto: propor uma leitura reciclada entre 

os adolescentes, que os convidasse para viagens na história da cidade, oferecendo 

discussões interdisciplinares: Literatura, Jornalismo, Cinema, Política, História, 

Cultura, Rio de Janeiro, tendências da Língua Portuguesa, tudo mediante um olhar 

comparativo com a sociedade em que vivemos hoje. O método seria um convite, 

um voo, uma leitura acolchoada, como diz a professora Cristina Ribas. Todos lendo 

e fruindo juntos. Partindo de algumas crônicas publicadas no Jornal do Comércio, 

apertávamos os cintos para a largada, abertos logo após o sinal luminoso dos 

debates. A estabilidade do voo vinha por conta dos relatos de experiências pessoais 

e sensações; o lanche era servido com vídeos de época e, antes da chegada, eram 

distribuídos textos teóricos e jornais que, até chegar ao aeroporto, 

fundamentassem as questões histórico-culturais do século XIX, mapeassem a 

formação do leitor e descrevessem a prática da leitura em momentos de 

turbulência. Ao finalmente pousar nos muros da Uerj, esperamos, em primeiro 

lugar, encontrá-la na situação condizente à sua reconhecida excelência; em 

segundo, que a nossa simples proposta de aproximar o gênero crônica aos 

passageiros do ensino fundamental os tivesse estimulado a exercitar a criatividade, 

a reflexão e o pensamento crítico. Para mim, a experiência tem representado 

esperança. Além do conhecimento sobre Literatura e Jornal, a pesquisa tem 

contribuído para o meu existir como pessoa e como professor em formação. E me 

encanta desenvolver uma reflexão mais abrangente sobre questões ligadas à 

Leitura e Produção, Ensino, História do Rio de Janeiro num passado recente e, 

sobretudo, voar junto, com cada leitor, mesmo fora da asa. Fica valendo a 

possibilidade de conhecer mais o Rio e interferir na realidade através da escrita 

cronística que é, ao mesmo tempo, um gênero sério com muito humor. E que, em 

função das coordenadas de voo, pode ser uma leitura curta, longa, solitária, 

compartilhada... Mas sempre viva. 

 
E-mail: marycrisribas@gmail.com 
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UM PROJETO DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS E UMA BOLSISTA: 

CONSTRUINDO UMA ABORDAGEM 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 
Monike Ribeiro dos Santos 

 
Nesta apresentação, reflito sobre a minha atuação no projeto de ID “Ensino de 

Inglês para crianças: formando professores reflexivos” o qual trata do ensino de 

LEC nas séries do Ensino Fundamental I. Esse projeto foi criado devido à ausência 

de disciplinas na graduação que contemplem e proponham abordagens para o 

ensino de línguas para crianças. Segundo os objetivos do projeto, os participantes – 

professora orientadora, bolsista e bolsistas Voluntários – buscam construir uma 

abordagem de ensino de língua inglesa que atenda aos alunos nesse nível escolar, 

sendo sensível ao contexto sócio-histórico em que as aulas se desenvolvem. Por 

isso, procuramos encaminhar o ensino para uma leitura crítica do mundo social, 

pois entendemos que o uso da língua se configura como forma de ação social 

(BRASIL, 1998; MOITA LOPES, 2003). Essa abordagem se apoia na Prática 

Exploratória, uma forma de ensinar-aprender, agregada ao fazer docente reflexivo, 

(ALLWRIGHT e HANKS, 2009; MORAES BEZERRA, MILLER e CUNHA, 2007); na 

teoria sócio-histórica cultural (VYGOTSKY, 1998; PONTECORVO, 2005); nas 

considerações de Cameron (2003) e Rocha (2007) sobre o ensino de inglês para 

crianças. São construídas sequências didáticas [SD] para encaminhar as atividades 

de ensino, sendo cada SD apoiada em um tema que faz parte da realidade dos 

alunos (My family and I; My body; My school and my friends, etc.). Durante o ano, 

as aulas são planejadas e o material didático é produzido pelo grupo que reflete 

sobre a forma de implementá-lo em uma escola municipal de São Gonçalo-RJ, onde 

atuamos desde 2015, a partir das bases teóricas do projeto. Com isso, o projeto 

vem contribuindo para minha formação profissional crítica, já que é um lugar de 

reflexão crítica sobre o ensino de LEC, e também fonte de experiências e desafios 

em sala de aula como professora, onde a cada dia eu e meus colegas aprendemos 

mais com a nossa prática. Desse modo, espero trazer um pouco da voz do grupo 

que junto comigo tem ensinado inglês aos pequenos aprendizes e apresentar a 

minha experiência docente ainda em construção. 

 
E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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ATUALIZAÇÃO DO POTENCIAL INTELECTUAL 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 
Pedro Henrique Gomes Amorim 

 
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 sócioambiental. 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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