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Resumo: 

Será apresentado uma oficina de primeiros socorros. Os temas abordados são de grande importância médica na
atualidade, e envolvem procedimentos e manobras simples, e que são capazes de salvar vidas, ou pelo menos mantê-
la até a chegada do socorro especializado. Qualquer indivíduo pode participar e tem a capacidade de aprender, uma
vez que são conhecimentos básicos e não restritos e exclusivos à comunidade da área da saúde. Pesquisadores,
academicistas, pós-graduandos, terceirizados, ou até mesmo leigos, estão aptos a participarem e aprenderem um
pouco mais sobre como salvar uma vida. Abordaremos, principalmente, desengasgo em crianças e bebês

 
Equipe: 

João Victor Lehmkuhl Azeredo Weber, Tan Ying Jie, Mariana Maggessi Pereira, Thays da Silva Oliveira, Ingrid
Villa Franca da Silveira Rubinstein, Reinaldo Lourenço Souza, Jose Adelson Belarmino dos Santos, Dominique Melo
Mesquita, Renata Coelho da Silva Ramos, Luciana Sousa de Carvalho, Ana Luiza Nicoletti Dias, Sara Regina Neto
Pereira, Giovanna Pinho Pereira, Lohanna Paes Monteiro, Gabriella Medeiros de Oliveira, Caio Lima Correa,
Lorrany Kelly Mafra, Stephanie Julianne Vanheusden Cruz, Natalia Motta Inacio, Nathalia Johanson Meier de
Castilho, Camila Bahia Soares, Carolina Bello Santolia da Silva Matos, Camila Gonçalves Pessanha, Evelyn Passos
Cardoso, Fagner Silva dos Santos, Fernanda Gomes Abrantes, Marcela Levy, Arthur Orlanti Siciliano Neto, Júlia
Anesi Saavedra Granato Ferreira, Luiza Silveira.
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Resumo: 

Exposição de 10 posteres produzidos por estudantes da FEBF para a 6th WLE Women Leading Education
Conference - From Margins to Centers / Mulheres Líderes em Educação. Das Periferias aos Centros, evento
patrocinado pelo edital PAEP CAPES e que reuniu pesquisadoras(es) de vários países em Duque de Caxias, Rio de
Janeiro. Resultados:.55 (cinquenta e cinco) trabalhos inscritos; 94 (noventa e quatro) participantes; 12 (doze) países:
Austrália, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Gana, Índia, Inglaterra, Nova Zelândia, Paquistão, Quênia, Reino Unido,
Uganda. Dezenas de Municípios de diferentes Estados Brasileiros: Benevides e Belém - Pará; Itabuna e Salvador -
Bahia; Cuiabá - Mato Grosso; Duque de Caxias - Rio de Janeiro; Nilópolis, RJ; Nova Iguaçu - RJ;  São Gonçalo - RJ;
Rio de Janeiro - RJ; Mauá - São Paulo; Ribeirão Preto - SP; São Bernardo do Campo - SP; São Caetano do Sul - SP;
São Paulo-SP. Edição de Livro de Resumo com 235 páginas. Em 2018  Edicão de Dossiê  temático da Revista
Periferia da UERJ-FEBF.

 
Equipe: 

HECTOR RENAN CALIXTO.



 
A FORMAÇÃO DOCENTE CENTRADA NA ESCOLA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA
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Resumo: 

A proposta trata de uma oficina de “Diálogos entre Universidade e Escola Pública” estruturada através de um grupo
autodenominado “Coletivo Investigador”, constituído de professores e estudantes da Rede Municipal de Educação e
da Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo que, através da instauração de um espaço de
pesquisa comum  onde desenvolvem um trabalho voltado para a investigação da formação inicial e continuada.
Em 2017 foi realizado o primeiro módulo, onde trabalhou-se os desafios para a conquista da cultura democrática nas
escolas. Neste momento, as demandas que estão se destacando tratam da implementação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Em 2018 o grupo se debruça na articulação destes dois desafios: a cultura democrática e a BNCC
através de metodologias de pesquisa-ação pedagógica. São estes os desafios que serão apresentados na oficina.

 
Equipe: 

Carla Marcelle Silva Gonçalves.



 
BIOLOGIA MARINHA: UMA FORMA DE CONTAR AS HISTÓRIAS DO MAR
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Resumo: 

A atividade consistirá de uma exposição fotográfica que retrata a Baía da Ilha Grande e sua Biodiversidade marinha.
Esta exposição está, em parte, na Ilha Grande (EcoMuseu) e terá uma montagem também na FFP, no Hall do
Auditório. Convidamos à toda comunidade à visitá-la e à conhecer masi sobre este rico ecossistema de nosso estado.
A exposição ficará à mostra entre os dias 24 e 28 de setembro, das 09:00 às 20:30h.

 
Equipe: 

Luis Felipe Skinner, Danielle Fernandes barboza, Tess Guterres de Souza Franco, Benda dos Santos Ramos.



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

Este projeto de extensão é um dos eixos do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Geografia Agrária –
GeoAgrária e vem se desenvolvendo desde 2003 em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) no Rio de Janeiro. Concentrado originalmente em assentamentos da Região Metropolitana foi ampliado para
outras regiões do estado do Rio. Com esta parceria, foram construídas coletivamente cartilhas e vídeos contando a
história da luta pela terra e organizadas bibliotecas nos assentamentos, contribuindo para a preservação da memória, a
reafirmação da identidade dos trabalhadores rurais sem terra e a mobilização destes para continuar a luta pela
democratização da terra. Por outro lado, o Projeto contribui também para colocar o saber universitário a serviço
destes trabalhadores, de forma coerente com o papel social que a Universidade deve desempenhar. O contato dos
estudantes de graduação com os trabalhadores rurais sem terra nas visitas periódicas aos acampamentos e
assentamentos representa para estes estudantes um aprendizado fundamental para sua formação como cidadãos e
educadores. Ao longo destes anos o projeto foi desenvolvido nos assentamentos e acampamentos: Terra Prometida (à
época localizado em Santa Cruz, município do Rio de Janeiro, e atualmente situado entre Nova Iguaçu e Duque de
Caxias); Paz na Terra (Cardoso Moreira); Vida Nova (Barra do Piraí); Zumbi dos Palmares (Campos dos Goytacazes/
São Francisco do Itabapoana); Dandara dos Palmares (Campos dos Goytacazes); Roseli Nunes (Piraí) e Campo
Alegre (Nova Iguaçu/Queimados). Em alguns foi possível desenvolver todas as ações previstas, em outros algumas
ações não foram realizadas por falta de condições materiais ou de mobilização local. Atualmente o trabalho está
sendo realizado junto com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), na localidade de Serra Queimada, no
município de Cachoeiras de Macacu.

 
Equipe: 

Raphael Moreira Brandão, Igor Mendonça Ribeiro dos Santos, Luiz Jardim de Moraes Wanderley, Rayanne Costa
Rodrigues dos Santos, Denilson Inácio da Conceição, Lucas Gentil Dias da Silva, Ana Garcia, Jhonatan Pereira de
Freitas Rodrigues.



 
ESTRUTURAÇÃO DE UM NÚCLEO DE APOIO EXPERIMENTAL EM BIOQUÍMICA (NAEB) PARA O 
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Resumo: 

O Núcleo de Apoio Experimental em Bioquímica para o Ensino de Ciências e Biologia (NAEB) da Faculdade de
Formação de Professores (FFP) da UERJ, tem a parceria de 13 escolas do município de São Gonçalo e Niterói/RJ,
com o Núcleo de Estudos e Documentação sobre educação de jovens e Adultos da UFF (NEDEJA) e conta com o
suporte financeiro do Edital Feira de Ciências - 2016 do CNPq. O trabalho do NAEB vem sendo pautado no uso de
experimentos na disciplina de Bioquímica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da FFP e o incentivo aos
licenciandos para realizarem as devidas mediações destes experimentos didáticos do ensino superior para
experimentos didáticos escolares. Os experimentos escolares produzidos pelos licenciandos ao longo do curso de
Bioquímica em diálogo com disciplinas de Conteúdos e Métodos estão sendo utilizados como apoio para as aulas de
Ciências e Biologia das escolas parceiras e parte deles foram publicados no livro "O experimento do meu dia-dia está
na sala de aula: propostas de atividades práticas em Ciências para os anos iniciais da educação de jovens e adultos"
organizado pela editora FFP/UERJ com o ISBN 978-85-5654-012-6. Estes experimentos também estão disponíveis na
página https://www.facebook.com/NAEB-658646617626823/. Como desdobramento das ações do NAEB, os
laboratórios das escolas parceiras estão sendo organizados e utilizados, os professores de Ciências e Biologia estão
recebendo o incentivo para criarem os seus próprios experimentos através de cursos de formação continuada e os
licenciandos estão sendo oportunizados a vivenciarem o uso de atividades práticas/experimentais inovadoras ainda
durante a sua formação. Na 21ª Mostra de Extensão, o NAEB apresentará uma coletânea de experimentos – alguns
inéditos, outros não – já realizados nas escolas parceiras para alunos da rede pública de ensino do entorno da FFP,
ampliando as ações de divulgação científica e de capilaridade do projeto visando futuras parcerias.

 
Equipe: 

HELLEN JANNISY VIEIRA BEIRAL, Andressa Marina Torres Magliari, João Vítor Costa da Silva, AMANDA
LIMA DE ALMEIDA, CECÍLIA SANTOS DE OLIVEIRA, LUIS FERNANDO MARQUES DORVILLE,
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Bárbara Crescencio Siqueira, Thiago Nascimento Magalhães, Lívia Guarany Vieira, Paulo Victor do Nascimento
Tavares, Juliana Hernandes Mustrange, Talita Flores Veloso.



 
JUVENTUDE E ESPAÇOS POPULARES: TRAJETÓRIAS FORMATIVAS PARA\COM A UNIVERSIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): MARIO PIRES SIMÃO

CONTATO: mario.simao@uerj.br

 

Resumo: 

Juventude, território, cultura e trajetórias formativas reúne as experiências de dois projetos de extensão desenvolvidos
por professores do Departamento de Geografia e de Educação da Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ),
ou seja, este que corresponde a esta inscrição e o projeto "Trajetórias de jovens de origem popular e sentidos de
pertencimento nos espaços educativos".. As experiências profissionais fora da universidade e na própria casa, como
docentes de estágio supervisionado conduziram parte do grupo a construção de espaços de diálogo com a escola. Nos
ambientes educativos percorrer corredores, salas de aula, pátios e afins é deparar-se com uma pluralidade de traços,
gestos, comportamentos, trajetórias dos jovens estudantes. Ao considerar este mosaico, propomos uma breve reflexão
sobre uma parcela desta juventude, isto é, os jovens de origem popular - aqueles que residem em espaços populares
urbanos como as favelas, loteamentos irregulares, conjuntos habitacionais, que constituem o que chamamos da
periferia dos grandes centros urbanos. A proposta é construir um espaço de trocas centrado nas dimensões da
desigualdade e da diferença para pensar as trajetórias de jovens de origem popular. Apresentaremos um conjunto de
informações sobre os jovens num recorte sociológico e o resultado de um levantamento preliminar realizado com
estudantes recém chegados à FFP. O nosso objetivo é traçar paralelos entre as trajetórias formativas individuais e as
estratégias, dispositivos ou sujeitos que contribuem efetivamente para a ampliação da escolarização e para a
visibilidade de práticas sociais como sujeitos políticos na cidade. Esse paralelo pode colaborar com as próprias
trajetórias dos participantes deste espaço de interlocução, incidindo sobre os caminhos traçados no ambiente da
Universidade.
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Marcelo José Derzi Moraes, Mariane de Oliveira Biteti, Mario Pires Simão, Patricia Elaine Pereira dos Santos.



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

Através da realização de diferentes ações educativas que visam a melhoria da qualidade ambiental do campus da FFP,
o presente trabalho atua sensibilizando futuros professores a atuar prática e criticamente nas suas comunidades e
locais de trabalho. Nesse sentido, diferentes ações foram desenvolvidas, como a analise qualitativa e quantitativa dos
resíduos produzidos na FFP; o diagnóstico do gerenciamento dos resíduos; e a proposição de medidas mitigadoras. Os
resultados indicam que há a necessidade de uma política de gerenciamento de resíduos na FFP mais contemplativa e
que não se resuma somente à limpeza das dependências da Universidade. As ações mitigadoras no presente são: a
reutilização do papel na produção de blocos de anotações, reciclagem do óleo de cozinha usado na cantina, a
compostagem de restos de poda e capina do campus, e a reutilização de disquetes para produzir porta lápis ou porta
trecos. Desde 2014, temos trabalhado no sentido de fortalecer a visão de Educação Ambiental do Projeto e a parceria
com as escolas da região de São Gonçalo, que são os locais primordiais de atuação de nossos egressos e também dos
licenciandos em atividade de estágio. Dentro desta perspectiva, padronizamos o material didático para as oficinas do
projeto em escolas e eventos, como a oficina de reutilização de óleo de cozinha para a fabricação de sabão, além da
oficina sobre diminuição do consumo, que é objeto de pesquisa monográfica. Para contribuir na divulgação do
projeto, temos trabalhado permanentemente na atualização do nosso blog. Como perspectivas futuras, pretendemos
utilizar a composteira com fins didáticos, recebendo alunos de escolas da educação básica para explicar como
funciona o processo de compostagem e oportunizando a eles a possibilidade de plantarem uma muda de árvore
utilizando o composto resultante da mesma.

 
Equipe: 

Regina Rodrigues Lisbôa Mendes, Kaio Pereira Machado, RICARDO TADEU SANTORI, ANA ANGELICA
MONTEIRO DE BARROS, Kamilla Rosa da Silva, Luiz José Soares Pinto, Gabriel Cordeiro Faria, MARIA
CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO GUERRA SANTOS, Robson Conceição Oliveira, Jaqueline
Mulato da Silva, DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL.



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

O projeto “Os efeitos da Terapia Assistida por Cães no Desenvolvimento Global de Crianças e Adolescentes com
Transtorno do Espectro Autista” tem o compromisso de oferecer atendimento de qualidade em Intervenção Assistida
por Animais (IAA) para crianças com diagnóstico de Autismo, residentes em São Gonçalo, bem como produzir dados
de pesquisa para o campo das IAA. Os objetivos das sessões são planejados em função da demanda de cada criança
atendida, podendo enfatizar aspectos como: dessensibilização sensorial, a formação e desenvolvimento de vínculos
afetivos ou o incremento da comunicação. Considerando o crescimento do número diagnósticos de TEA, bem como
os desafios relacionados com a inclusão social e escolar destas pessoas, acreditamos ser relevante oferecer a
possibilidade de jovens estudantes do Ensino Médio e do Curso Normal de Formação de Professores poderem
experimentar algumas das sensações mais comuns a pessoas com Autismo. É sabido que pessoas com Autismo têm
dificuldades de comunicação e interação social, bem como costumam apresentar interesses restritos e
comportamentos repetitivos.  Uma das principais explicações para estas características está diretamente relacionada
com comprometimentos no campo da Integração Sensorial. Assim, nossa apresentação vai se centrar na
experimentação de sensações que possibilitem vivenciar conflitos na filtragem e organização das diferentes
informações sensoriais, envolvendo os planos tátil, visual, auditivo, proprioceptivo, olfativo, vestibular e gustativo, tal
qual como acontece para boa parcela das pessoas com TEA. Após a promoção das atividades vamos abrir uma roda
de conversas que nos possibilite promover reflexões que envolvem atitudes favorecedoras da inclusão de pessoas com
Autismo na escola e na sociedade. Por fim, vamos apresentar os resultados do trabalho de terapia assistida por cães
com crianças com TEA e explicações sobre o processo de intervenção, bem como relacioná-los com as vivências
realizadas. Para asse
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Luisa Maurício Veiga, Vanessa Breia.



 
PROTOTIPAGEM PALEONTOLÓGICA: UMA ABORDAGEM MODERNA PARA PROMOVER 
PALEONTOLOGIA
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Resumo: 

Por trabalhar com o tempo geológico e evolução das espécies, a ciência da Paleontologia torna-se extremamente
estimulante em termos de abstração, destacando-se como um mundo à parte dentro das Ciências Naturais que permite
uma vasta gama de informações. Todo esse conhecimento, além de atrativo, é extremamente importante para 
uma compreensão mais abrangente de vários processos atuais no nosso planeta, tendo em vista que se considera que
mais de 98% de toda a vida que passou pela Terra só é acessada através de registros indiretos: como os fósseis
propriamente ditos. Museus contendo exposições de coleções paleontológicas, ampliam muito o contato do público
leigo com os fósseis. A prototipagem rápida ("impressão 3D") surgiu ao final da década de 1980, possibilitando que
uma peça concebida em computador pudesse ser confeccionada tridimensionalmente com rapidez, economia e 
segurança. A tecnologia de fabricação automática de modelos, embora date de 1902, ainda se encontra em constante
avanço tecnológico. As metodologias de modelamento tridimensional disponíveis e as aplicações da técnica de
prototipagem, possuem enorme utilidade de aplicação nas distintas áreas da Paleontologia, e também para a 
documentação e produção de materiais didáticos, auxiliando no ensino prático e promovendo o aprendizado dessa
ciência. A atividade a se realizar na XXVIII USM objetiva expor doze réplicas paleontológicas em 3D e uma cartilha
base, a qual trará informações sobre os doze elementos selecionados e também informações sobre os principais temas
da Paleontologia (e.g., ambientes deposicionais, rochas, fossilização, tempo geológico, etc.). Os kits com 12 réplicas,
mais a apostila, serão entregue à doze escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio (seis de São Gonçalo e seis
do Rio de Janeiro), e serão acompanhados por uma palestra para os alunos e um mini-curso de capacitação para os
docentes de Ciências. Este projeto é em colaboração com a FGEO, UERJ Maracanã.

 
Equipe: 

Prof. Dra. Maria Antonieta da Conceição Rodrigues, Leonardo Luiz Ribeiro Oliveira (aluno Graduação).



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

Na execução do projeto “Pescando por meio de redes sociais" atuamos com os pescadores artesanais da Pedra de
Guaratiba, no Rio de Janeiro - RJ em duas frentes: 1. Auxílio para regulamentar as Permissão Prévia de Pesca - PPPs,
em parceria com o Ministério Público Federal - MPF, a Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura - SEAP e a
Associação de Pescadores Artesanais de Pedra de Guaratiba - APAPG; 2. Na disseminação do conhecimento sobre
Seguridade Social, em parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e a APAPG. Na primeira frente,
constamos as dificuldades na regularização das embarcações, resultando em punições pela fiscalização ambiental. A
fim de reduzir os conflitos entre a pesca e o território normado, colaboramos na regularização das embarcações, com
as seguintes ações: a) reunião com o MPF, para regularizar as embarcações. Assim surgiu a “Ação Pesca Legal",
envolvendo as associações e a SEAP; b) reunião com a SEAP para ceder os formulários do cadastro das embarcações
para a emissão das PPPs; c) Ação Pesca Legal em Pedra de Guaratiba realizando os cadastros; os pesquisadores
orientaram na regularização das PPPs. Resultando em  289 PPPs emitidas e entregues no ano de 2017 em Itaguaí. Na
segunda frente, constamos a dificuldade dos pescadores no acesso aos direitos no INSS, o que provoca problemas
sociais em que, muitos não são assegurados, e continuam trabalhando em casos de doença, acidentes ou na velhice,
colocando-os em vulnerabilidade social. Nesse sentido, buscamos parceria com o INSS para ajudá-los nos direitos de
"Segurado Especial” e disseminar essas informações, por meio das ações: a) habilitar pesquisadores no curso
"Disseminadores do Programa de Educação Previdenciária (PEP)" do INSS; b) confecção da Cartilha “Pesca
Artesanal Legal” c) distribuição da cartilha nas comunidades de pescadores da baía de Sepetiba e realização de
oficina para esclarecimentos. Palavras-chave: Pesca Artesanal; território normado; direitos.

 
Equipe: 

Karla da Silva Sampaio, Rodrigo Corrêa Euzebio, Pedro Benício Almeida Pinto, Luiz Eduardo Lontra Ferreira.



 
PRAIA LIMPA É A MINHA PRAIA
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Resumo: 

O Projeto Praia limpa é a minha praia tem como objetivo sensibilizar a população a preservar os ambientes costeiros,
através de práticas de educação ambiental que envolve diversas atividades. Estaremos apresentando posteres
informativos, jogos de tabuleiro, exposição de lixos recolhidos em ambientes costeiros, mesa interativa com o
software praia limpa e realizando a contação da estória do livro Praia limpa é a minha praia. .

 
Equipe: 

Hugo Nóboa, Rebeca Oliveira de Castro, Melanie Lopes Silva, Fábio Vieira de Araujo.



 
REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA EM AUXILIO AO LETRAMENTO GEOGRÁFICO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): PHILLIPE VALENTE CARDOSO

CONTATO: valentephc@gmail.com

 

Resumo: 

Os avanços tecnológicos sempre trazem transformações em nossa sociedade e alteram nossos hábitos, formas de
pensar, meios de se comunicar e nosso estilo de vida como um todo. Segundo Carvalho (2012) esses impactos vem se
refletindo na educação, o que tornam defasadas as práticas atuais de ensino em relação ao nível de informação
adquirida pelo aluno. Sendo assim, a autora coloca que essas transformações tecnológicas aceleradas demandam uma
reformulação nas práticas pedagógicas, que precisam incorporar esses avanços tecnológicos. Dentre essas inovações,
encontra-se em evidência atualmente o uso da Realidade Virtual (RV). Essa tecnologia é uma interface computacional
onde é possível navegar e interagir em um ambiente tridimensional, utilizando dispositivos multissensoriais
(KIRNER, 1995). A Realidade Virtual já é utilizada em alguns campos do conhecimento, como na Medicina (através
de simulações cirúrgicas), Treinamentos (a exemplo de aviação e direção), Entretenimento (jogos virtuais) e na
própria Educação. Nesse contexto, é possível afirmar que o uso da tecnologia em si é cada vez mais atrativo
especialmente para os jovens, que carregam consigo verdadeiros computadores de bolso cada vez mais modernos. Ou
seja, os jovens da atualidade praticamente vestem tecnologia, o que torna o uso da Realidade Virtual uma ferramenta
atrativa para as salas de aula. A proposta de atividade está em uma oficina, onde através do uso do smartphone os
participantes sejam apresentados a realidade virtual, apresentando seus conceitos e produzindo atividades que possam
ser aplicadas em sala junto aos alunos.

 
Equipe: 

Fernando Souza Antunes, Jonas Ramos Pimentel, Kairo da Silva Santos, Vinicius Lírio Hozana.



 
SUBJETIVIDADE E TRANS/FORMAÇÃO DO ADULTO NO AMBIENTE EDUCATIVO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): VANIA MEDEIROS GASPARELLO

CONTATO: vania.mg@uol.com.br

 

Resumo: 

Desde 2017, nosso grupo de pesquisa e extensão tem realizado oficinas para professoras em uma escola municipal de
Educação Infantil, intituladas “Que estórias contam os sonhos?”, com o objetivo de estimular a expressão da
subjetividade, do imaginário e das histórias de vida das crianças e das professoras, por meio de suas narrativas
oníricas.  Dialogamos com a teoria complexa do conhecimento, a psicologia profunda, a sociologia onírica e as
narrativas (auto) biográficas. Entendemos que o conhecimento científico e racional não pode anular o conhecimento
simbólico, mítico e poético. Valorizar os sonhos é estimular a expressão do nosso mundo interior, povoado de
símbolos e magia. Um mundo que conta estórias, que simboliza percepções e sentimentos do sonhador. Não é nossa
intenção interpretar individualmente os sonhos, mas sim perceber os temas sociais atuantes no imaginário do grupo,
como analisa a sociologia onírica; assim como refletir sobre os temas arquetípicos que surgem, como propõe a
psicologia profunda. Durante as oficinas, nossa metodologia de trabalho inclui a reflexão dialógica dos conceitos
utilizados; o incentivo a expressão das narrativas oníricas das professoras; a reflexão sobre a relação do sonho com a
sua vida; a criação coletiva de metodologias de trabalho com os alunos; análise dos temas sociais e arquetípicos dos
sonhos das crianças; e a reflexão sobre as estórias dos sonhos com a vida do aluno. As professoras estão muito
entusiasmadas com esse trabalho, passaram a conhecer mais os seus alunos, as colegas e a si-mesmas. De cerca de
200 sonhos de crianças, percebemos que a grande maioria tem a presença de temas arquetípicos como super-heróis,
princesas e a luta do bem contra o mal. A família e principalmente a mãe, também é uma imagem constante. A casa, a
praia e o shopping são os lugares sociais mais citados. Brincar, ganhar e comprar presentes são atividades sociais que
se destacam. Porém, a escola e seus personagens são raros nos sonhos.

 
Equipe: 

Patricia da Conceição Silva, Delba Maria Conceição Lopes, Vânia Medeiros Gasparello.



 
VENDENDO NOSSO PEIXE - ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E REFLEXÃO SOBRE O 
MEIO EM QUE VIVEMOS

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): ROSANA SOUZA LIMA

CONTATO: rosanasl@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Durante as atividades de coleta na região do leste metropolitano do estado do Rio de Janeiro conhecemos várias áreas
com rios e margens muito modificados pela ocupação humana, além de muitas pessoas interessadas em discutir esses
impactos e seus modos de resolução. Inspirados por esses momentos construímos, desde 2010, o nosso projeto de
extensão intitulado “Vendendo nosso peixe”. A partir de então, temos realizado atividades de divulgação em qualquer
tipo de espaço em que haja oportunidade de ensino, não formal ou formal, com professores e alunos do Ensino
Básico, Fundamental e Médio. Com esses projetos ampliamos o contato com a população, com a qual dialogamos a
partir de diversas estratégias: 1. Uso de cartilha em pdf sobre “Os peixes de água doce da bacia do rio Aldeia”, em
palestras de divulgação científica para professores e alunos de São Gonçalo e municípios vizinhos; 2. Oficinas usando
modelos de organismos aquáticos, com ênfase em peixes, para: a. Dar noções de morfologia e fisiologia dos peixes; b.
Demonstrar interações ecológicas em ambientes aquáticos e o que alterações ambientais podem provocar de mudança
nestas interações; c. Estimular nos professores a criação de modelos didáticos para execução de trabalhos lúdicos,
com seus alunos, que levem à reflexão sobre problemas ambientais e suas soluções. 3. Cultivo de peixes em aquários
(a depender da estrutura da escola): a. Acompanhamento das fases de desenvolvimento ontogenético; b. Observação
de comportamento alimentar e reprodutivo. 4. Participação em eventos tais como “Bio na Rua”, feiras de ciência,
aulas em espaços formais e não formais de ensino: a. Exposição de modelos didáticos para explicar anatomia externa
e interna de peixes; b. Demonstração da variedade de formas de peixes usando material fixado depositado na coleção
didática. Esperamos, estimulando o conhecimento, estimular também a necessidade de interferir com atitudes
individuais e coletivas que melhorem as condições do meio ambiente local.

 
Equipe: 

Débora Reis Pereira , Tayná Martins Murta , Victor Rocha Corrêa, Larissa Pisão de Melo, Karoline Abichacra
Gonçalves, Rosana Souza-Lima.



 
AS GEOCIÊNCIAS EM NOSSAS VIDAS: DESPERTANDO  O INTERESSE PELA CIÊNCIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE GEOLOGIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): MARCELO DOS SANTOS SALOMAO

CONTATO: lexmin@uerj.br

 

Resumo: 

As Geociências ou Ciências da Terra estudam a formação, a estrutura e a composição da Terra, bem como as
transformações na superfície do planeta, envolvendo as áreas da Geologia, Geofísica, Geografia, Meteorologia,
Paleontologia, Oceanografia, Ecologia, etc. As Geociências desenvolvem a pesquisa por fósseis e por recursos
minerais, incluindo água subterrânea, petróleo, carvão mineral e gás natural. Atuam também em estudos
socioambientais e em grandes obras de infraestrutura por meio da investigação do solo e das rochas presentes. As
áreas que integram as Geociências atuam de forma interdisciplinar, buscando o desenvolvimento e humano em
equilíbrio com o sistema Terra.
As Geociências são uma área interdisciplinar que contribui para a compreensão global da realidade, evitando que se
estabeleçam fronteiras arbitrárias entre parcelas científicas não totalmente diferenciadas. São a única área que nos
permite ter uma visão dos acontecimentos em escala de milhões de anos e recuar no tempo até à origem do Universo.
Grande parte do que o ser humano consome em seu dia-a-dia é proveniente do estudo da Geologia. Durante um ano,
uma pessoa consome, direta ou indiretamente, cerca de 10 toneladas de produtos do reino mineral. A atividade
mineral disponibiliza, para a sociedade, recursos essenciais ao seu desenvolvimento. A formação de novos
profissionais nas áreas das Geociências garante a continuidade da obtenção desses recursos assim como o uso
equilibrado dos bens naturais, sendo necessária a divulgação desta ciência junto à sociedade.
O Projeto “AS GEOCIÊNCIAS EM NOSSAS VIDAS: despertando o interesse pela Ciência” é uma iniciativa para
divulgar e comunicar ciência junto aos públicos juvenil, universitário e docente por meio da produção de
experimentos e maquetes, materiais didáticos e visitas guiadas ao Laboratório de Exploração Mineral da Faculdade de
Geologia da UERJ, visando a motivar os alunos e os professores na aquisição de competências nessa área de
conhecimento.

 
Equipe: 

MARCELO DOS SANTOS SALOMÃO, LAÍS DE OLIVEIRA FERREIRA, ANDREA ALVES FERREIRA
SILVA, MARCELA PERROTI SIMAS, THAÍS PARMERÁ.



 
INSTITUTO VIRTUAL DE PALEONTOLOGIA

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE GEOLOGIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR

CONTATO: herminio.araujo@uerj.br

 

Resumo: 

O Instituto Virtual de Paleontologia apresentará ao público atividades lúdicas relacionadas aos temas Paleontologia,
Fósseis e História da Vida na Terra. Será realizada uma exposição de fósseis representativos das bacias sedimentares
brasileiras, permitindo aos visitantes apreciarem as principais características das espécies de vertebrados,
invertebrados e vegetais pretéritos. Além disso, painéis ilustrativos das atividades do paleontólogo serão expostos
com o objetivo de apresentar as ferramentas e metodologias aplicadas na coleta e análise de fósseis. Os visitantes
também terão a oportunidade de “produzir” seus próprios fósseis a partir da oficina paleontológica, a qual incluirá a
replicação de espécimes fósseis por alunos do Ensino Básico. Por fim, os visitantes serão convidados a participar do
jogo “Paleonto Race”, o qual explora diversas questões relacionadas à História da Vida ao longo do Tempo
Geológico. As atividades serão executadas por estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de Geologia,
Arqueologia e Ciências Biológicas da UERJ. Todas essas atividades têm por objetivo o estreitamento de relação entre
as comunidades acadêmica e não-acadêmica, com vistas à melhor compreensão do registro paleontológico e,
consequentemente, a sua defesa e preservação.

 
Equipe: 

Hermínio Ismael de Araújo Júnior, Larissa Mayara Sampaio, Bruna Pereira, Gustavo Prado de Oliveira Martins,
Lucas Henrique Medeiros da Silva, Leandro Nogueira Ferreira, Leticia Paiva Belfort, Vanessa Maria Rodrigues
Francisco, Ulisses Dardon, Lucas Guimarães Pereira Monteiro, Luís Fernando Fernandes, Maria Antonieta da
Conceição Rodrigues, Arthur Braga Alves.



 
BOTOS DA BAÍA DE GUANABARA

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DE FREITAS AZEVEDO

CONTATO: azevedo.alex@uol.com.br

 

Resumo: 

Serão apresentados banners, maquetes, fotografias e material biológico (esqueleto e feto em formol) de cetáceos,
ilustrando as principais características e informações da ocorrência no nosso litoral.

 
Equipe: 

Alexandre de Freitas Azevedo, José Lailson Brito Jr., Tatiana Lemos Bisi, Haydee Cunha, Karina Pereira, Beatriz
Cotrim, Lis Bittencourt, Mariana Barbosa, Ana Ribeiro Campos, Carlos Eduardo Quintana.



 

EDUCAC¸ÃO AMBIENTAL COM COMUNIDADES COSTEIRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): JOSE LAILSON BRITO JUNIOR

CONTATO: lailson@uerj.br

 

Resumo: 

Será montada a exposição Rio, Mar de Golfinhos que apresenta as principais espécies de golfinhos que 
vivem nas águas do Estado do Rio de Janeiro, desvendando a beleza desse grupo de mamíferos e 
convidando o visitante a um mergulho por nossos mares. A exposição conta com material osteológico, peças em
formol, réplicas de baleia (tamanho reduzido) e golfinho (tamanho natural). Para demonstrar a forma de comunicação
dos cetáceos, serão reproduzidos sons subaquáticos registrados pelo laboratório. Haverá monitores realizando
atividades com material educativo impresso como desenhos para colorir e jogos infantis.

 
Equipe: 

José Lailson Brito Jr, Alexandre de Freitas Azevedo, Tatiana Lemos Bisi, Haydée Andrade Cunha.



 
INTERAÇÃO DE ORGANISMOS MARINHOS COM ATIVIDADES HUMANAS: PERCEPÇÃO, 
GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONFLITOS

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DE FREITAS AZEVEDO

CONTATO: azevedo.alex@uol.com.br

 

Resumo: 

Serão apresentados banners, maquetes, fotografias e material biológico (esqueleto e feto em formol) de cetáceos,
ilustrando as principais características e informações da ocorrência no nosso litoral.

 
Equipe: 

Alexandre de Freitas Azevedo, José Lailson Brito Jr., Tatiana Lemos Bisi, Karina Santos Pereira, Mariana Barbosa,
Carlos Eduardo Quintana, Ana Ribeiro Campos, Beatriz Cotrim.



 
OFICINA DO MAR - O MAR É UMA ESCOLA

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): ALESSANDRO MENDONCA FILIPPO

CONTATO: amfilippo@gmail.com

 

Resumo: 

A Oficina do Mar é um projeto realizado por alunos graduandos da
Faculdade de Oceanografia com o objetivo de alcançar o público
infantil em instituições publicas e privadas de forma simples,
envolvente e adaptada a diferentes objetivos e níveis pedagógicos.Escolas, alunos, professores, pais, famílias e grupos
organizados
experimentam um conjunto de atividades nesta temática que os
sensibilize quanto à problemática ambiental em geral e fomente a
mentalidade marítima, em particular. Portanto serão aprensentadas as atrividades lúdicas de educação ambiental como
oficinas de desenho,
pintura, jogos e dinâmicas, que são mediadas pelo projeto.

 
Equipe: 

Gabriel Lemos.



 
STAND UPET: UMA FERRAMENTA PARA A VALORIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O MEIO 
AMBIENTE A PARTIR DO USO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA ATIVIDADES DE ESPORTE

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): MARCOS BASTOS PEREIRA

CONTATO: mbastosp@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto "Stand UPET: uma ferramenta para a valorização e conscientização sobre o meio ambiente a partir do uso
de resíduos recicláveis para atividades de esporte", foi criado inicialmente por alunos de Oceanografia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante a greve do início de 2017 como ato de resistência frente ao
sucateamento da Universidade. A atividade a ser apresentada durante a "28 UERJ sem muros" irá englobar a
realização de ações tais como: (1) diálogos com ênfase na problemática do lixo no ambiente marinho, consumo
excessivo e geração de resíduos; (2) prática sobre os processos de re-utilização de resíduos (“garrafas pet”) na
confecção de materiais que incentivem a valorização ambiental através do esporte como via para desenvolver hábitos
sustentáveis, evidenciando o papel da universidade pública na construção da cidadania.

 
Equipe: 

MARCOS BASTOS PEREIRA (COORDENADOR), Lucas Silva de Alcantara, Larissa Alcantara Franklin da Silva,
Matheus Fernandes Borges Silva de Paiva, Victor Hugo Fiuza de Albuquerque Elhage, Breno de Brito Fontel,
Gustavo da Cunha Abrahim Lima, Arthur Cumplido, Carlos Henrique Urbano Urastorza Poignon, Yuri Silva Tavares
de Moura, Ana Luiza Moraes Mascarenhas, Beatriz Werneck Franco, Guilherme Malagutti de Castro, Juliana
Fernandes Botelho dos Santos.



 
CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL SOBRE O MEIO AMBIENTE

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): ELAINE FERREIRA TORRES

CONTATO: eftorres@uerj.br

 

Resumo: 

Este projeto tem se ampliado ao logo dos anos e dado suporte a diversos outros projetos de outras áreas correlatas,
como as iniciativas das prefeituras, de educação ambiental e eventos de Meio Ambiente de Resende e cidades
vizinhas. O objetivo deste projeto é levar à comunidade externa e interna, cursos de capacitação, encontros e eventos
que relacionam a tema Meio Ambiente. Nos anos de 2017 e 2018 foram desenvolvidas atividades de sustentabilidade
tais cursos, oficinas e organização de eventos. Em 2017: em junho foram desenvolvidas oficinas de artesanato na
COART utilizando resíduo de descarte na Semana do Meio Ambiente no evento I ECOAR; em julho foi realizado o
II OCAS - Oficinas de Ciência, Arte e Sustentabilidade promovido em parceria com Parque Nacional de Itatiaia todos
e o Colégio Estadual Dr. João Maia (Resende) onde foi ministradas palestras sobre sustentabilidade ambiental, em
julho e setembro foi ministrado um módulo de Educação Ambiental no curso de extensão denominado Gestão da
Mata Atlântica no CEADS e no Ecomuseu da Ilha Grande, em setembro foi feito o inventário de carbono do 49º
Fórum de Pró-reitores de Extensão do Sudeste. Em 2018: em maio foi feita oficina do I Encontro de
Empreendedorismo da Faculdade de Tecnologia, em junho exposição e oficinas no Espaço Universidades na FLIR
(Feira do livro de Resende) para público infantil e adulto, ainda em junho foi desenvolvida oficina de upcycling no
evento II ECOAR.  Este projeto leva em conta com os conceitos da economia circular, e a partir destes conceitos. será
desenvolvida no Espaço Ciência atividade de upcycling para conscientização do público no encontro da UERJ sem
Muros.

 
Equipe: 

Denise Celeste Godoy de Andrade Rodrigues, Patrícia Helena de Araujo da Silva Nogueira, Rita de Cássia M. Bittar,
Odair Pereira.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

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

CONTATO: denise.cgar@gmail.com

 

Resumo: 

Esse projeto se enquadra nas linhas temáticas de extensão e pesquisa, para promoção de palestras, oficinas, cursos de
capacitação e produção de material didático. O público-alvo do projeto são professores e alunos das redes pública,
prioritariamente, e privada de ensino, tendo-se como objetivo principal a capacitação destes em temas atuais de
Química, Biologia e Meio Ambiente. Durante o ano de 2017 obtivemos como resultados: testes das práticas de
Química em laboratório e adaptação para sala de aula; apostila de experimentos de Química, com a elaboração de
roteiros adaptados para sala de aula; realização de oficinas de Química e Biologia em 2 escolas da região. O público
externo atingido foi de 156 alunos. O trabalho oriundo desse projeto foi apresentado em um congresso internacional
(RedPOP) em Buenos Aires. O artigo completo publicado nos anais do evento foi intitulado "Laboratório Itinerante
de Química - oficinas pedagógicas como estratégia de difusão e popularização do conhecimento no ensino de
Química". Os produtos oriundos dessa etapa são oficinas apresentadas nas escolas. Com o desenvolvimento deste
projeto espera-se contribuir com a sociedade através da melhoria na qualidade do ensino. A atividade a ser
apresentada no espaço ciência serão três experimentos de Química cujos roteiros encontram-se no material produzido.
Os experimentos serão realizados com a participação do público presente.

 
Equipe: 

Henrique da Silva Scheffer Lima, Wolney de Jesus Jardim.



 
PROJETO SÍNTESE

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): CARIN VON MÜHLEN

CONTATO: carin.muhlen@uerj.br

 

Resumo: 

Nesse espaço será realizada a apresentação da proposta do projeto Síntese no formato de pôster e demonstração do
processo de separação de polímeros por densidade. Esse projeto será apresentado em parceria com o projeto
"Capacitação da Comunidade Local sobre Meio Ambiente", n. 1275, coordenado pela professora Elaine Torres.

 
Equipe: 

Ana Letícia da Costa de Oliveira Lima, Clarice Regina Coelho Tavares, Allan Duarte Mendonca, Emanuel da Silva
Carneiro, Gean Carlos Silva de Paula, Jacques Fernandes Dias, Carin von Mühlen, Caroline Brito Coutinho, Douglas
Bastos Belchior de Menezes, Mariana Lima de Almeida.



 
APOIO DIDÁTICO AO ENSINO DE CIÊNCIAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): ANTONIO CARLOS DE FREITAS

CONTATO: acafuerj@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Apoio Didático ao Ensino de Ciências – ADEC desenvolve kits para aulas práticas de Ciências no Ensino
Fundamental II e de Física, Química e Biologia no Ensino Médio. Os kits permitem a execução de experimentos em
sala de aula, mesmo sem os recursos de um laboratório. O desenvolvimento do material didático baseia-se nas DCNs
da Educação Básica e da demanda dos professores no cotidiano de suas salas de aula. O Projeto ADEC colabora, com
as instituições de ensino públicas e privadas, na realização de Feiras de Ciências e Mostras Didáticas, bem como na
criação de salas ou clubes de Ciências. A partir deste ano pretende-se estabelecer parcerias com escolas desenvolvam
projetos ligados ao ensino de Ciências. Os professores da UERJ Frederico Pontes, FEN, Francisco Figueiredo e
Josimar Ribeiro de Almeida, IBRAG e Gloria Queiroz, IFADT, são parceiros do Projeto ADEC.

 
Equipe: 

Prof. Antonio Carlos de Freitas, Biólogo Pedro Paulo da Silva Queiroz, Prof. Francisco José de Figueiredo, Prof.
Gloria Regina Pessoa Campello Queiroz, Prof. Frederico Celestino Pontes, Prof. Josimar Ribeiro de Almeida,
Bióloga Marly Cruz Veiga da Silva, Bióloga Monique Ferreira Rodrigues Dias Piras, Biomédica Thereza Cristina
Ferreira Camello, Acadêmico Juan Luiz Alcantara Fernandes da Silva.



 
MATA ATLÂNTICA: AÇÕES PARA INTEGRAR PESQUISAS E INSTITUIÇÕES

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): HELENA DE GODOY BERGALLO

CONTATO: nena.bergallo@gmail.com

 

Resumo: 

III Mostra de Divulgação Científica do Laboratório de Ecologia de Mamíferos - UERJ
O Laboratório de Ecologia de Mamíferos (LEMA - UERJ) atua em três Unidades de Conservação (Parque Estadual
da Ilha Grande, Reserva Biológica de Sooretama e Reserva Natural Vale). A “Mostra de Divulgação Científica do
Laboratório de Ecologia de Mamíferos” tem como objetivo divulgar os trabalhos feitos pelo laboratório e apresentar a
importância da Ciência no campo da Ecologia. Para isso utilizamos de apresentações e atividades interativas e lúdicas
a fim de despertar além da curiosidade, o interesse sobre mamíferos e como são estudados. Temos o intuito de levar
esclarecimento e conscientização para população sobre os trabalhos científicos que são desenvolvidos por nossos
pesquisadores e a importância dos mesmos. Isso é uma maneira de informar, orientar e sensibilzar o público com
informações muitas vezes desconhecidas por estes ou mal informadas, trazendo assim uma maior transparência e
mostrando que a pesquisa pode ser passada de maneira fácil e construtiva. O enfoque da Mostra se dá pela
necessidade de uma interação maior entre população, pesquisadores e seus projetos. A exposição é composta de
atividades práticas, interativas e lúdicas, destinadas a todos os públicos. Traz desde atividades de raciocínio até
atividades que visam a interação e trabalho em equipe. Há também a possibilidade de ser “ecólogo por um dia”,
conhecendo o processo de manipulação e triagem de pequenos mamíferos e os materiais utilizados para a pesquisa.
Constituindo também na apresentação de banners, slides, vídeos e animais taxidermizados.

 
Equipe: 

Luciana de Moraes Costa, Elizabete Captivo Lourenço, Maria Carlota Enrici, Thiago Kern , Thalita Soares Paixão ,
Thais Lopes Hildebrandt , Victor Hugo Dantas .



 
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): NANCI VIEIRA DE OLIVEIRA AGUIAR

CONTATO: nancivieira@uol.com.br

 

Resumo: 

O Projeto “Preservação e Conservação de Sítios Arqueológicos no Estado do Rio de Janeiro” foi elaborado a partir
dos resultados de projetos de pesquisas arqueológicas, quando se verificou a importância de ações preservacionistas
com relação ao patrimônio arqueológico fluminense. 
O pensamento que norteia o projeto é a da utilização de estratégias dinâmicas e instrumentos diversos, que permitam
a compreensão e identificação dos bens culturais e históricos. A estratégia pedagógica parte do princípio que aprender
deve ser um ato de prazer, de descobertas, dinâmico. Em conjunto com recursos visuais e jogos pedagógicos, as
dinâmicas em grupo através de oficinas são instrumentos de construção do conhecimento. 
As atividades sempre envolvem alunos de graduação e técnicos nas atividades de pesquisa e culturais, de forma a
prepará-los como pesquisadores e a decodificar o discurso acadêmico para a população, dinamizando a relação ensino-
pesquisa-extensão. A parceria com o Programa “Jovens Talentos para a Ciência”, do CECIERJ/ FAPERJ, inclui
alunos da rede pública e tem como resultado não só a ampliação de seus conhecimentos, explorando toda a
interdisciplinaridade característica do conhecimento arqueológico, como também orientá-los em suas escolhas
futuras. O projeto vem desenvolvendo um plano de trabalho que além da divulgação do conhecimento arqueológico,
incorpora produção de conhecimento para o desenvolvimento de novas pesquisas. 
Assim, o tema sobre Arqueologia será apresentado através de exposição de painéis e oficina tendo por objetivo a
sensibilização com relação à preservação do patrimônio histórico-cultural e arqueológico. Os painéis são
complementados por vitrines com objetos e jogos interativos que permitem avaliar a assimilação das informações
fornecidas pela pequena exposição.
A oficina selecionada para o evento, “Brincando de Arqueólogo”, com a utilização de materiais diversos, permite que
os jovens tenham a experimentação de uma escavação arqueológica.

 
Equipe: 

Nanci vieira de Oliveira, Elisa Tavares de Brito Lomba , Guilherme Vieira de Souza , Julia Bittencourt Leocadio
Alves , Vitor Hugo de Castro da Silva  , Pedro Almeida Aguiar , Alexandre Guilherme Silva Braucks Vianna ,
Graziella da C. Guedes , Victoria F. C. de Araújo .



 
COM CIÊNCIA FÍSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): GISELLE FAUR DE CASTRO CATARINO

CONTATO: giselle.catarino@uerj.br

 

Resumo: 

O Projeto Com Ciência Física vem estabelecendo parcerias para repensar o Ensino de Física para diversos níveis de
ensino por meio de atividades curriculares e de extensão. Nosso objetivo é contribuir para uma formação mais
reflexiva, em um mundo cada vez mais complexo, científico e tecnológico, valorizando a compreensão da física como
cultura e divulgando a Ciência para diferentes públicos: licenciandos da UERJ, alunos das redes públicas e privada de
ensino, professores da educação básica e superior e a comunidade em geral. O trabalho envolve assim a construção de
experimentos de física de baixo custo e a reflexão acerca das metodologias desenvolvidas nas práticas docentes,
valorizando os saberes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a contextualização dos conhecimentos
científicos e a compreensão da Física como parte de nossa cultura e do nosso tempo. A atividade a ser apresentada
envolverá a exposição/divulgação dos materiais construídos ao longo dos anos de 2017 e 2018 e experimentos que já
fazem parte do nosso acervo permanente. Durante o ano, buscamos desenvolver as atividades com o foco no
entendimento da Física como parte da nossa cultura, possibilitando, de forma colaborativa com licenciandos,
professores e bolsistas, a construção de novos experimentos e de metodologias associadas mais voltados para o
cotidiano dos alunos e para a compreensão do mundo que nos cerca. Continuamos na busca pela valorização de todos
os saberes envolvidos e as experiências vivenciadas de forma mais horizontal para uma construção mais significativa
do conhecimento, potencializando a curiosidade e a criatividade a partir das bagagens de cada sujeito.

 
Equipe: 

Giselle Faur de Castro Catarino, Adelino Carlos Ferreira de Souza, Rodrigo Arantes Barros, Henrique de Souza
Santos, Claudio Elias da Silva, Luiz Pinheiro Cordovil da Silva.



 
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): JOSE CARLOS XAVIER DA SILVA

CONTATO: jcxsfis@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Poster mostrando as últimas novidades em relação a aplicação do projeto no Colégio de aplicação da UERJ
(CapUERJ).

 
Equipe: 

José Carlos Xavier da Silva, Gabriela Sobral, João Pedro Silva dos Santos.



 
LABORATÓRIO CIRCULANTE PRÁTICO E DE BAIXOS CUSTOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): JOSE CARLOS XAVIER DA SILVA

CONTATO: jcxsfis@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Serão apresentados experimentos simples e de baixos custos mas que, apresentam grande precisão nos cálculos das
grandezas físicas. Além destes, outros experimentos demostrativos que possibilitam a verificação de muitos
fenômenos da Física.

 
Equipe: 

José Carlos Xavier da Silva, Gabriela Sobral, João Pedro Silva dos Santos.



 
CIÊNCIA DO SOLO EM FOCO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): CÁSSIA BARRETO BRANDÃO

CONTATO: cassiabbgeo@gmail.com

 

Resumo: 

A apresentação na forma "Espaço Ciência" tem como objetivo divulgar os resultados do projeto de extensão ciência
do solo foco, visando demonstrar a comunidade os materiais didáticos desenvolvidos no âmbito do projeto para
ampliação do conhecimento da ciência do solo. São diferentes materiais com diferentes finalidades e que podem ser
utilizadas nas atividades de ensino de qualquer segmento. Os materiais desenvolvidos refletem os processos de
formação do solo assim como a sua importância como substrato da vida.

 
Equipe: 

Cássia Barreto Brandão, Jordan Alves Lopes.



 
MUSEU VIRTUAL DOS ALIMENTOS DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA UERJ - MUSAINUERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: ESPAÇO CIÊNCIA

COORDENADOR(A): SHEILA TORRES NUNES

CONTATO: sheila.nunes@uerj.br

 

Resumo: 

Disponibilizaremos  óculos de realidade virtual para que os participantes  possam experimentar  uma visita virtual a
uma coleção de objetos de arte, material produzido pelo LaTic UERJ. Os participantes elegerão por meio de um
"quiz" os alimentos que gostariam de conhecer/estudar no futuro Museu Virtual de Alimentos do INU/UERJ.
Apresentaremos um Banner com informações básicas do projeto e a identidade visual do Museu.

 
Equipe: 

Sheila Torres Nunes.



 
CAXIAS DU CINÉMA - IMAGENS E PERIFERIAS URBANAS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO

CONTATO: liliane.tashi.leroux@gmail.com

 

Resumo: 

Exibição do documentário ARMANDA seguido por debate. O documentário - concluído em 2017 -  foi produzido
dentro do projeto de extensâo e contou com financiamento da FAPERJ.  Trata-se de uma mistura de documentário e
dramaturgia sobre a educadora Armanda ALvaro Alberto, feminista, signatária do Manifesto dos Pioneiros pela
Edução Nova, presa como comunista na mesma cela que Olga Benário e Nise da Silveira. Armanda fundou em Duque
de Caxias, nos anos 1930, a  inovadora Escola Proletária de Meriti, posteriormente denomina Escola Regional de
Meriti, mas popularmente apelidada de " Mate com Angu". O filme utiliza entrevistas, dramaturgia e imagens de
arquivo para buscar conhecer a vida desta personagem, sua atuação  na Caxias dos anos 1930 até 1960 e, também,
sua importânciana Baixada Fluminense  nos dias atuais como homenageada e inspiradora do grupo feminista Roque
Pense e do Cineclube Mate com Angu.
Ao longo de 2017, o documentário Armanda foi exibido em aula inaugural da UNIRIO, em evento na USP, assim
como nos festivais 15 anos do Cineclube Mate com Angu, Festival RECINE e Festival ARquivo e Cartaz ( do
Arquivo Nacional do RJ). Em 2018, foi exibido em sessão especial do Cineclube Delas no Estação NET Botafogo,
dentro de uma mostra sobre filmes feitos por mulheres na Baixada Fluminense.,

 
Equipe: 

Bruno Pinto, Luciane Chagas Brasil, Liliane Leroux, Rodrigo Dutra, Bianca Luna, Felipe Nascimento, Antonio
Augusto Peres, Lais Seabra, Lucia Marapodi.



 
NÓS, BRUXAS: MULHERES NO MITO, NO CINEMA E NA HISTÓRIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): LOLITA GUIMARÃES GUERRA

CONTATO: lolitagg@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão "Nós, Bruxas: mulheres no mito, no cinema e na história" tem ensejado no âmbito da
Faculdade de Formação de Professores (FFP) discussões sobre questões de gênero a partir de debates em torno de
peças do cinema e sua articulação com os discursos míticos sobre as mulheres, pensados em sua historicidade. O
projeto, portanto, tem como eixo cine-debates conduzidos por sua equipe, nos quais se envolvem diversos públicos
internos e externos à universidade e à unidade: discentes de graduação e pós-graduação da UERJ e de outras
Instituições Públicas de Ensino Superior, professores e estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio e
cidadãos das mais heterogêneas formações, habitantes do Estado do Rio de Janeiro. Ao expor, analisar e questionar
estereótipos de gênero presentes no mito, no cinema e nos discursos e práticas de diversas épocas, os cine-debates
evidenciam o caráter histórico das representações das mulheres como bruxas, deusas, musas, donzelas, mães, etc.
Assim, através do discurso contemporâneo do cinema, serão resgatados os contextos espaciais e temporais de
construção dos estereótipos femininos, em especial os expostos nas mitologias antigas, medievais e modernas. Ao
constituir-se como uma frente de combate às violências materiais e simbólicas de gênero, o projeto tem atuado no
sentido de enriquecer as atividades da FFP, ampliando as ações em que se garante o papel social da universidade
pública como instituição de transformação política.

 
Equipe: 

Lolita Guimarães Guerra, Ana Paula Lopes Pereira, Gabrielle Anunciação Beato.



 
UERJ-FFP EM CENA: COMPANHIA DE TEATRO E CINEMA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ELOISA PORTO CORRÊA

CONTATO: eloisaporto@gmail.com

 

Resumo: 

O presente projeto de extensão objetiva estabelecer uma companhia de teatro e cinema na UERJ SG, para debate,
adaptação de obras literárias e exibição de peças e filmes. Com isso, pretendemos auxiliar artistas, líderes
comunitários, alunos e educadores de variados segmentos no processo de letramento literário e na tarefa de trabalhar
Literatura de forma significativa, valendo-se do Teatro e do Cinema para fomentar a leitura, promover a interpretação
crítica, incentivar a produção cultural, a fruição estética e o diálogo entre as artes. Além disso, buscamos o
desenvolvimento de habilidades ligadas às artes cênicas, como a produção de cenários, roteiros, iluminação e
figurinos, aproveitando novas tecnologias e reutilizando materiais variados. Trabalhamos também a comunicação
oral, a capacidade de improviso, a expressão corporal e técnicas vocais, todas importantes para o sucesso profissional
em variadas áreas e tão favoráveis ao exercício do magistério, especialmente, no trabalho significativo com a
literatura e a leitura. Para tanto, seguimos preceitos de Spolin (1987) e Koudela (1984), que recomendam jogos de
improvisação, exercícios de expressão corporal e vocal, leituras dramatizadas; debates sobre problemáticas abordadas
nos textos; composição de cenas, entre outras etapas para trabalho educativo com peças e filmes. Condizendo com as
finalidades pedagógicas do teatro e do cinema na educação, o projeto esteve sempre mais voltado para as etapas do
processo de construção e execução de espetáculos e películas do que para o produto final em si, como ensina Diniz
(1995). Assim, pretendemos contribuir para o fortalecimento do tripé: ensino, pesquisa e extensão na FFP,
produzindo e exibindo peças e filmagens, pesquisando e debatendo e inserindo membros do grupo no universo da
pesquisa e da produção acadêmica. Para isso, organizamos uma Mostra Cultural, para debate e divulgação dos
trabalhos desenvolvidos e estamos registrando algumas atividades para um documentário.

 
Equipe: 



 
Ana Beatriz Alves Amaral da Silva, Aline de Souza Nicotte Silva, Amanda Beatriz de Souza Guimarães Pinto
Albino, Brenda da Penha de Olliveira, Bruna cabral, Celedir Caetano, Eduarda Gonçalves Ribeiro, Eduarda Ramos
Pontes Werneck, Erik Adriano de Oliveira Gama, Fabiana Sobral da Silva, Fábio Honório Silva, Flancieni Aline
Rocha Ferreira, Gabriel Xavier dos Santos Silva, Gabrielle Ribeiro da Silva Vaz, Ivan de Oliveira, Jéssica Caroline
Barreto Sodré, João Pedro Lima da Silva, Jussara de Almeida Ferreira, Lincoln Marques de Jesus Santos, Livia
Cristina Macedo Machado, Lucas de Araujo Santos, Lucas Fonseca dos Santos, Luíza Pereira Guimarães, Lygia
Emanuelle Santos de S. Coutinho, Marcos Rocha Cabral da Silva, Marina Silveira Conca Ribeiro, Matheus André
Lima de Jesus, Mayara Pacheco do Nascimento Barbosa, Mônica Splitz, Namir Lagos, Rafael Alcantara Dias, Raíssa
Azevedo Carreiro, Sancley Mendes Vieira, Sara de Jesus Medeiro Quintanilha, Saulo Silva do Nascimento, Victor da
Silva Cruz.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ELAINE FERREIRA TORRES

CONTATO: eftorres.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Com o processo de globalização, o acesso à cultura da população brasileira fica submetida na quase que totalmente
aos oligopólios midiáticos dos países mais desenvolvidos e de grupos nacionais com interesse político que não
favorece a comunidade mais pobre. Neste contexto o Estado deve garantir o acesso democrático às atividades e
incentivar às manifestações culturais locais e regionais. A universidade pública é uma instituição em que a cultura
pode ser considerada sem regras do mercado e influência da tirania midiática. Desta forma, a universidade é um
agente de democratização da cultura, tomando um papel importante para estimular, apoiar e divulgar a cultura. Este
projeto de extensão tem como objetivo fazer a gestão de eventos culturais não só município de Resende, mas também
em outros municípios onde a UERJ tem suas atividades, ampliando de certa forma seu escopo. Nos anos de 2017 e
2018, este projeto apoiou a III FLIR (Feira Literária de Resende - 2018) com estande no Espaço Universidades,
participou da elaboração de programação da UERJ FEST-FIC (II Festival Interuniversitário de Cultura 2017) no Rio e
participará da elaboração e da execução do próximo em 2018. Em em junho foram desenvolvidas oficinas de
artesanato na COART utilizando resíduo de descarte na Semana do Meio Ambiente nos eventos I e II ECOAR. Em
julho de 2018 será realizado um Hackathon com parceria do SEBRAE sobre e-museu do esporte organizado também
por este projeto. Está sendo desenvolvida página em mídia social para divulgação de atividades culturais da região
para público interno e externo da região do sul fluminense. Na UERJ sem Muros este projeto irá organizar as
atividades culturais do evento em Resende.

 
Equipe: 

Denise C.G.A. Rodrigues, Patrícia Helena de Araujo da Silva Nogueira, Rita de Cássia M. Bittar, Beatriz Monteiro,
Sara Cristina Carvalho.



 
CINEMA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE

CONTATO: claudia.andrade@uerj.br

 

Resumo: 

A linguagem multimodal compõe o tecido social, refletindo e refratando diferentes formas de ver e pensar o mundo.
Cada vez mais consumimos e produzimos textos multimodais em diferentes formatos o que, por um lado, dá vazão à
expressão humana, mas, por outro, pode causar a cegueira branca, sobre a qual nos adverte Saramago: incapazes de
ver o Outro por detrás da imensa massa de informações e sensações, o olhar se torna opaco, menos crítico, mais
desumanizante. O projeto Cinema na Escola: Experiência e Formação (CINECAP) caminha na direção do cinema-
arte como espaço pedagógico de construção/desconstrução do olhar, em uma proposta de atividades que contemplam
a fruição(CINECAP-DELEITE), a reflexão (CINECAP-DEBATE) e a criação (CINECAP-OFICINAS). . O projeto
surgiu da parceria com o CINEAD-UFRJ (Cinema para Aprender e Desaprender),e tem como suporte teórico
Bergala,Fresquet, Benjamin, dentre outros autores que elegem a experiência sensível como fundamental na formação
humana. Ao longo dos cinco anos de atividades, o material produzido foi apresentado em mostras de cinema, tais
como o CINEOP(Festival de Cinema de Ouro Preto) e o Foto Rio(11º Encontro sobre Inclusão Visual). Em eventos
científicos compartilhamos experiências e reflexões, como o trabalho “A poesia que transborda o rio: a música de
Camillo, a palavra de Manoel de Barros e a sinceridade expressiva da criança”,apresentado no XII Jogo do Livro
(UFMG), que nasce da experiência de produzir e apresentar o clipe de animação “O menino e o Rio” com crianças do
1º ano do EF(FotoRio 2017). Em um momento ainda turbulento da educação pública, apresentaremos na27ª USM
uma mostra das produções audiovisuais, inclusive os registros das ações de resistência (Piquenique Resistência e
Expedição a Paraty- Nenhum a Menos) contra o desmonte da universidade pública. Através da exibição das
produções e de depoimentos contaremos a história do projeto e refletiremos sobre o cinema-arte na escola.

 
Equipe: 

CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE, WEMERSON DE FREITAS PEREIRA, MARIANA NUNES
DOS SANTOS, MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PATRÍCIA BASTOS.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ILANA ASSBU LINHALES RANGEL

CONTATO: ilanali@globo.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão "Juventude, prática musical e expressão: vivendo e criando música com jovens" irá apresentar
um show com seu conjunto musical, a AH! BANDA, com os resultados da pesquisa desenvolvida entre os anos de
2017 e 2018 acerca da música brasileira composta por mulheres. Foi feito um levantamento de compositoras nascidas
no Brasil desde o final do século XIX até os anos 2000, e um estudo da vida e da obra de 23 compositoras das
variadas regiões do Brasil e dos aspectos sociais da presença da mulher em nossa história. Desse estudo surgiu o show
"ELAS - canto porque o instante existe" apresentado pelos 12 integrantes da AH!BANDA, que em 2018 comemora
seus 15 anos de existência. O grupo é composto por voz, percussão, teclado, piano, guitarra, baixo elétrico, violão,
cavaquinho e violão de 7 cordas. Todas as músicas das variadas compositoras perpassam pelos mais diversos gêneros
musicais, tais como choro, samba, xote, baião, regional, rock, pop, etc. e  foram ressignificadas pela AH! BANDA em
arranjos musicais de criação própria, que incorporam outros tantos gêneros musicais, tais como maracatu e tango.
Está é  uma marca do projeto de extensão, que privilegia a expressão criadora dos sujeitos que dele fazem parte.

 
Equipe: 

Gustavo Mendonça, Pedro Fadel.



 
CERÂMICA VIVA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ISABELA NASCIMENTO FRADE

CONTATO: isabelafrade@gmail.com

 

Resumo: 

Performance e instalação que compõem a obra Exercícios para Sororidade e Resiliência, respectivamente correlatas,
compostas pelo coletivo feminino O Círculo de Arte da Terra. O coletivo de artistas é integrado por mulheres da
UERJ e Mangueira que mantem produção artística vinculada ao projeto, explorando materiais cerâmicos e conceitos
do feminismo contemporâneo. A performance Exercícios para Sororidade é uma coreografia composta a partir de
modos de enlace, onde os procedimentos e gestos constituem significativos movimentos corporais de apoio e
distensão, explorando formas circulares. O contexto de grave crise da universidade, a cidade sitiada pelo tráfico e pela
intervenção militar, onde o feminicídio atinge cerca de 13 mulheres a cada dia e a força do desejo de produzir arte, foi
o material documental que alimentou o processo de pesquisa do coletivo, que se estende também para a instalação
Exercícios para Resiliência, uma instalação com aros e correntes de cerâmica, compondo uma cúpula para abrigar
reflexões e sentimentos sobre a RESILIÊNCIA, atributo a ser ativado pela obra. Resiliência e Sororidade são tropos
do feminismo atual que as obras buscam associar e produzir significação quando indicam superação, integração,
cooperação, resistência, ativação, contágio. Predicados indispensáveis para a emancipação e desenvolvimento dessas
próprias mulheres artistas.

 
Equipe: 

Bárbara Bandini, Ingrid Lemos, Bruna Ignácio, Alice Baldoino, Helena Sá, Joice Henck, Maristela Marinho, Isabel
Hennig.



 
KINESIS - NÚCLEO DE ARTES CÊNICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): MARIA LUCIA GALVAO SOUZA

CONTATO: marialuciateatro@gmail.com

 

Resumo: 

A atividade buscará transpor as paredes das salas das universidades para apresentar pesquisas cênicas desenvolvidas
ao longo do ano por dois grupos de pesquisas do corpo, de duas renomadas instituições públicas de ensino superior, a
UERJ e a UFRJ: O Kinesis, Núcleo de Artes Cênicas da UERJ e o Grupo de Pesquisa Investigações sobre o Corpo
Cênico da UFRJ.
Com a atividade buscamos fortalecer as diretrizes da extensão universitária, pela integração de resultados na área
artístico-cultural. A IV edição do encontro “Conexões Dançantes”, durante o “Uerj Sem Muros”, representa uma
oportunidade de trocas de conhecimentos, de afetos e de ideias, com outros pesquisadores/artistas, como também
entre artistas e público participante, em uma situação de rompimento das fronteiras. Nessa IV edição objetivamos
propor um novo formato para a Conexão Dançante, fora dos palcos, mais próximo do público. Sem o distanciamento
do palco italiano, realizaremos duas oficinas com o grupo presente, onde as experiências corporais enfoquem a
investigação e a descoberta de múltiplas possibilidades expressivas relacionadas à linguagem e à comunicação do
corpo com o mundo que o cerca. Assim, propomos com essas oficinas desenvolver estratégias para descoberta de
possibilidades do corpo que potencializem a expressão humana. Serão utilizados exercícios e jogos cênicos como
ferramentas para sensibilizar o corpo e alargar seu espectro de experiências físicas, revelando um estado de potência e
atenção latentes que servem de dispositivo para acionar sensibilidades e revelar acontecimentos poéticos. Após as
oficinas, apresentaremos os trabalhos artísticos que desvelarão ideias, sentimentos e emoções, colocados na cena pelo
estudo do gesto na relação com o novo espaço cênico, para serem apreciadas. Assim, buscamos a possibilidade de
ressignificar nossa arte, passando pela experimentação e pela apreciação, viabilizando uma relação transformadora
pelos olhares, pela apreciação afetiva e efetiva da plateia.

 
Equipe: 

Proa Ms. Maria Lúcia Galvão ( Coordenadora) , Marina de Aquino Piedade  , Matheus Mendes dos Santos Teodoro ,
Marcos Aurélio Soares Bandeira, Profa. Dra. Maria Inês  Souza. , Erivan Borges Simões, Jessica Louzada da Silva,
Nayanne Cavalcante Rodrigues, Yuri Alves Dias Pereira, Alba Valéria Ribeiro Pinto .



 
MIRATEATRO! - ESPAÇO DE ESTUDOS E DE CRIAÇÃO CÊNICA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): NANCI DE FREITAS

CONTATO: ndefreitas@uol.com.br

 

Resumo: 

Título  - Mirateatro 10 anos: processos em vídeo.

Exibição de vídeos produzidos nos processos de criação cênica: vídeo-performance, registros de atividades, mostras e
oficinas; exibição do documentário, em processo, sobre os 10 anos do projeto Mirateatro.

Dia 27 de setembro, às 15 horas.

 
Equipe: 

Nanci de Freitas (coordenadora), Eduarda Andrade Alves (bolsista de extensão), George Magaraia (bolsista de
extensão), Pedro Henrique de Brito Borges (bolsista TCT - FAPERJ), César Germano de Oliveira Costa (bolsista
Qualitec - INOV UERJ/SR2).



 
PALCO EM DEBATE

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): DENISE ESPIRITO SANTO DA SILVA

CONTATO: deniseespirito@gmail.com

 

Resumo: 

Palco em Debate tem como principal ação de pesquisa e criação o projeto Zonas de Contato, que vem a ser um
programa de formação nas linguagens do teatro, da dança e da performance que desde 2017 se dedica à realização de
uma montagem teatral intitulada "Medeia e suas margens". Tendo como base a reinvenção do mito de Medéia sob a
luz de alguns acontecimentos recentes, como a Guerra na Síria, a Crise dos refugiados na Europa, a acelerada
destruição dos ecosistemas globais, o Golpe no Brasil em 2016, o crescimento das fobias sociais e o avanço do
fascismo, a montagem vem reunindo desde agosto de 2017 um coletivo de 12 mulheres que tem se dedicado a debater
os temas da violência de gênero e do feminicídio no Brasil a partir de trabalhos colaborativos donde se constróem
cartografias que buscam descortinar para os participantes alguns pontos desta complexa discussão. Com isso,
pretendemos oferecer durante o UERJ Sem Muros um encontro voltada para pessoas interessadas numa vivência que
explore as diversas abordagens do tema e dos desafios que o cercam. Será oferecida durante o encontro, uma oficina
de cartografias.

 
Equipe: 

Isabel Almeida Carneiro, Thamires Burlandy, Ana Clara Gomes, Candida Bessa, Elisson Vicente Souza Rocha,
Denise Espirito Santo da Silva, Michele Modesto.



 
MAPEAMENTO DOS TERRITÓRIOS-TERREIROS DE CANDOMBLÉ DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO: TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS DE PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): AUREANICE DE MELLO CORREA

CONTATO: aureanicemcorrea@yahoo.com.br

 

Resumo: 

AO FADO TUDO SE CANTA E TUDO SE DIZ! – A INFLUÊNCIA DA CULTURA NEGRA NA
MUSICALIDADE FADISTA

Ricardo Nicolay 
PEAGERC/UERJ

A palavra fado não possui nenhum tipo de relação de natureza musical até ao final do século XVIII (NERY, 2012),
tendo o primeiro indício ligado a um sentido mais próximo ao de uma expressão musical sido identificado na primeira
metade do século XIX, no guia informativo escrito pelo geógrafo italiano Adriano Balbi. 
Muitas são as teorias sobre as suas origens,  entre elas destacam-se a que aponta para descendência da cultura afro-
brasileira a partir de matrizes do lundu, da modinha (CARVALHO, 2003) e da umbigada, levadas à Lisboa por
marinheiros, imigrantes e pela família real (TINHORÃO, 1994); outra que defende a origem do gênero a partir de
variações do cântico mouro, em referência ao período em que o território português esteve ocupado pelos árabes
(CARVALHO, 2003); outra que o identifica como canção marítima, inspirada pelo “balanço cadenciado e
murmurante” do mar (BRITO, 2003, 11); e uma que o apresenta originariamente português, fundamentado nas classes
mais pobres da sociedade lisboeta e posteriormente reconhecido  pela  aristocracia  e  pela  burguesia (BRITO, 2006).
	Nessa conferência, apresentaremos um panorama detalhado destas teorias, destacando aquelas que sugerem a origem
do fado como sendo o resultado de um processo de hibridismo cultural impulsionado por movimentos de
territorialização – desterritorialização e reterritorialização – desencadeados, por exemplo, pelo sistema colonial
instituído pelo Império Ultramarino Português. Cruzaremos também os quase dois séculos de sua história
identificando momentos que se tornaram marcos importantes para a sua constituição enquanto principal símbolo
cultural de Portugal, representante da identidade nacional portuguesa.

 
Equipe: 

Ricardo Nicolay.



 
LITER(ATO): CIRCUITOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO LITERÁRIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): RAPHAEL SALOMÃO KHEDE

CONTATO: raphaelsalomao@hotmail.com

 

Resumo: 

Sarau literário e roda de conversa com os membros da equipe do jornal e os autores que publicaram na revista

 
Equipe: 

Raphael Salomão Khede, Bruno Rego Deusdar Rodrigues, Davi Pessoa Carneiro Barbosa, Julia Scamparini Ferreira,
Vinicius Souza Figueredo, Samuel David Praciano, Fabiano de Almeida Ribeiro, Karine da Silva Costa André, Silvia
Maria Silva dos Santos, Karine Santanna de Andrade, Julie Azzariti de Pinho Barbosa, Leticia Gomes Botticello de
Souza.



 
SOCIEDADE; ALIMENTOS; BEBIDAS; INOVAÇÃO E CIÊNCIA – SABIC

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): HILDA DUVAL BARROS

CONTATO: barros.dsc@gmail.com

 

Resumo: 

Nas safras de 2014/2015/2016 foram utilizados cerca de 2 bilhões de litros, uma média de 5 L de agrotóxicos por
habitante/ano e movimentou anualmente, aproximadamente, US$ 12 bilhões, cerca de R$ 39 bilhões, colocando o
Brasil na 1ª posição de consumo de agrotóxicos no mundo. A proteção à saúde e as ações de prevenção são uma
premissa do Sistema Único de Saúde (SUS). A agroecologia é a agricultura fundamentada em perspectivas ecológicas
teóricas e práticas, apresenta-se como uma proposta de produção sustentável de alimentos agrícolas e ausente de
agrotóxicos. Na USM/2018 o SABIC será apresentado na modalidade de “Evento Cultural” de extensão, para
apresentar o “Grupo de Trabalho Técnico Científico e Agroecológico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro -
GT-TECA/UERJ” e abrir um canal de discussão sobre o Projeto de Lei 6299/2002 e o Marco Legal dos Agrotóxicos,
Lei 7.802/1989, defendida pela INCA. O PL 6299/02 é conhecido como “PL do Veneno”, o qual teve o texto final
aprovado em 25 de junho/2018, em plena Copa do Mundo de 2018, por uma comissão especial da Câmara Federal,
formada por 26 deputados, entre os quais 20 deputados formam parte da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária
(FPA). Foi aprovado com 18 votos. Agora, o PL do Veneno deve passar pelo plenário da Casa e depois voltar para o
Senado. Defensores da medida argumentam que elas modernizam e conferem eficiência ao setor da agricultura,
enquanto seus opositores dizem que serão prejudiciais à saúde da população. A Roda de Conversa “PL do Veneno:
uma conversa necessária à prevenção de doenças no Brasil” será realizada no dia 27/09/2018, de 14:00 – 17:00 h., no
Auditório do INU, com 80 vagas, pré-inscrição pelo e-mail hbarros@uerj.br e confirmação da inscrição pela
coordenação do evento, em face do nº reduzido de vagas, priorizando alunos de Nutrição/UERJ, pequenos
agricultores, professores e pesquisadores que atuem no tema e comunidade da UERJ.

 
Equipe: 

PAOLLA CHRYSTAL RORIZ BRAGA (ALUNA VOLUNTÁRIA), THAINÁ SANTANA DA SILVA (ALUNA
VOLUNTÁRIA), BERNARDETE FERRAZ SPISSO, FATIMA SUELI NETO RIBEIRO, LUCIA MARIA JAEGER
DE CARVALHO, LÍVIA PINTO HECKERT BASTOS, LUCIA HELENA PINTO BASTOS, MARIA HELOISA
PAULINO DE MORAES, SHEILA TORRES NUNES, LUANA LIMOEIRO FERRÃO, CAMILLE FREITAS DE
CARVALHO, LETÍCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, LÍVIA REGINA MACHADO DOS SANTOS.



 
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL NA ADULTEZ 
EMERGENTE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO

CONTATO: ednaponciano@uol.com.br

 

Resumo: 

O projeto psicoeducativo DERA tem como objetivo informar e treinar habilidades para o manejo da regulação
emocional e intersubjetiva, tendo consequências para o desenvolvimento positivo do(a) jovem. Todas as fases do
desenvolvimento têm particularidades que afetam o desenvolvimento emocional. A depender do contexto, do apoio e
dos eventos estressantes, podem ocorrer ou não entraves ou obstáculos ao desenvolvimento. A vida universitária
caracteriza um momento de estresse, tanto em seus aspectos positivos quanto negativos. O aumento de esperança é
acompanhado de ansiedade. Embora o(a) jovem tenha adquirido habilidades, em função de seu desenvolvimento
físico, cerebral e emocional, muitas vezes, faltam estratégias para lidar com as novidades e encontrar saídas aos
problemas enfrentados. A principal estratégia tende a ser a evitação emocional (supressão da emoção, distração,
produção de outro estado emocional, preferencialmente positivo, uso de drogas, etc.), que, sendo a estratégia
predominante, leva ao agravamento da situação. O(a) jovem pode experimentar insegurança e apresentar sofrimento
psíquico, que se transformam em sintomas emocionais mais graves, caracterizando transtornos mentais. Uma
perspectiva de promoção da saúde pode ser desenvolvida com objetivos psicoeducacionais. Para trazer informações
aos(as) jovens, a partir da produção de conhecimento na Psicologia, são feitas palestras e atendimentos em grupos.
Com a estratégia da psicoeducação, ao levar informações e propor atividades para o treinamento da regulação
emocional e intersubjetiva, trabalha-se a autonomia emocional no contexto relacional, o que pode ter efeitos
terapêuticos, melhorando a saúde emocional e interpessoal, além de ter efeitos na saúde física e mental. Nessa
apresentação, vamos demonstrar como podem ser utilizadas variadas estratégias de regulação emocional, criando um
momento de escuta e de acolhimento para aqueles que passarem pela 21ª Mostra de Extensão.

 
Equipe: 

Edna Lúcia Tinoco Ponciano, Matheus Bogossian Porto, Fabio Souza, Márcia de Menezes Antonio, Ana Luisa Alves,
Eduardo José Esteves de Brito, Filipe Tomé, Xênia Domith, Ludmilla Furtado da Silva, Rafael Felipe Pires Leite,
Larissa Gonçalves, Larisse Ribeiro.



 
ECONOMIA É PARA TODOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): RAFAEL PINHO SENRA DE MORAIS

CONTATO: rpinhodemorais@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Economia é Para Todos busca transmitir conhecimentos básicos e úteis de Economia para a sociedade. Seu
foco nessa fase inicial tem sido nas finanças pessoais das pessoas endividadas, que hoje representam praticamente
metade da população adulta brasileira.
A proposta é aproveitar a oportunidade do UERJ SEM MUROS e prestar um serviço às comunidades interna e
externa de atendimento a endividados desta vez através de um atendimento individualizado: para avaliar créditos mais
baratos, qual débito quitar primeiro e propor um planejamento de gastos domésticos. Ou seja, prestar uma consultoria
de finanças pessoais à comunidade, com o apoio de alunos de graduação e pós-graduação em Economia que já
trabalham comigo neste e em outros projetos ou são meus orientados de monografia/dissertação/tese, que prestarão
este serviço sob minha coordenação e supervisão.

 
Equipe: 

Marcelo Lopes, Lincoln Silva, Rafael Pinho Senra de Morais, Felipe Nunes, Gabriel Carvalho, Bruno Cabral, Luana
Carvalho, Marcos Alonso Guimarães, Roberto Ultra, Suzane Brasil, Lynda Pavão.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): SANDRA LUCIA CORREIA LIMA FORTES

CONTATO: sandrafortes@gmail.com

 

Resumo: 

No Brasil, assim como no mundo todo, os transtornos mentais são bastante prevalentes, constituindo uma importante
questão de saúde pública. Ressalta-se que diversos trabalhos apontam que o conceito do processo saúde-doença tem
evoluído, nas últimas décadas, do foco principal nas doenças e morte para concepções mais vinculadas à qualidade de
vida da população e de produção social da saúde.
As intervenções tipo Mindfulness (Atenção Plena) são intervenções meditativas, de caráter secular desenvolvidas no
ocidente, estudadas e comprovadas cientificamente, com efetividade principalmente em relação às doenças crônicas
não transmissíveis. Diversos estudos confirmam sua efetividade como atividade de promoção de saúde e como
intervenção de tecnologia leve na Atenção Primária representando uma alternativa à intervenção medicamentosa; os
estudos também apontam que trata-se de uma tecnologia de redução de estresse.
O Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde – LIPAPS, da Faculdade de Ciências
Médicas, em parceria com o PROCRIAR, da Faculdade de Enfermagem, vem, desde 2015, desenvolvendo projetos
de pesquisa, formação de instrutores e implementação de ações na atenção primária integrando Mindfulness e saúde. 
Juntamente com o desenvolvimento da Atenção Plena, os programas de Mindfulness trazem a perspectiva da
compaixão e autocompaixão, que buscam desenvolver estratégias mais eficazes para que as pessoas lidem com o
sofrimento cotidiano. 
Na mostra UERJ sem muros, contaremos com a presenção de Steve Hickman, psicólogo clínico, fundador/diretor do
centro de Mindfulness e professor da Universidade da Califórnia em San Diego, que ministrará a palestra
“Autocompaixão baseada em Mindfulness para profissionais de educação – Uma estratégia de prevenção ao Burnout”.

 
Equipe: 

Sandra Fortes, Kali Alves, João Carlos de Carvalho Meiga, Debota Teixeira, Celia Kerstenberg, Fabyola Benício.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): SANDRA LUCIA CORREIA LIMA FORTES

CONTATO: sandrafortes@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto Mulheres da A.P 2.2, do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária a Saúde – LIPAPS,
foi financiado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM/PR), com a gerência administrativa e financeira pelo
CEPESC (Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva da UERJ). 
Cerca de 40% de usuários atendidos na atenção primária apresentam transtornos mentais comuns que se associam ao
fato de ser mulher, ter baixa renda e escolaridade, história de violência e ausência de redes sociais de apoio. A
experiência de implementação de grupos de artesanato coordenados por membros da Estratégia de Saúde da Família
ESF em unidades de atenção primária à saúde demonstrou que estas ações representam, em sua essência, uma
intervenção de cuidado integral em saúde, promovendo que as equipes interdisciplinares de saúde atuem de forma
integrada e comunicativa. Foi possível perceber que o fortalecimento de cuidado colaborativo entre essas equipes
(ESF e NASF) promoveu o trabalho intersetorial, à medida que os dispositivos do território foram sendo conhecidos.  
Este estudo apontou as facilidades e obstáculos para que essas experiências possam ser implementadas em diferentes
áreas do país, respeitando características culturais regionais. Atualmente é possível verificar desafios importantes
impostos aos grupos tais como a desvalorização das ações de promoção de saúde, com ênfase crescente às ações de
atenção à demanda espontânea. 
Em agosto de 2017, o projeto foi homenageado na 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, realizada pelo
Conselho Nacional de Saúde, tendo sido escolhido pelo Laboratório de Inovação de Participação Social e Saúde
Integral da Mulher da OPAS como uma das 6 experiências inovadoras em saúde da mulher, em edital nacional. Esse
reconhecimento contou com a gravação de reportagem especial do Canal Saúde da Fiocruz como premiação
(realizada no início de 2018). O vídeo, divulgado em julho deste ano, será apresentado na semana da UERJ Sem Muro

 
Equipe: 

Sandra Fortes, Kali Alves, Natalia Arruda, Ellen Aragão, Bianca Souza.



 
TERAPIA ANIMAL ASSISTIDA/ZOOTERAPIA NO CUIDADO A PACIENTES PORTADORES DE 
DOENÇAS CRÔNICO-DEGENARATIVAS, DE ORIGEM MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): ALEXANDRE RIBEIRO BELLO

CONTATO: bello@uerj.br

 

Resumo: 

Como a Zooterapia ou Terapia Animal Assistida se baseia na utilização dos animais como forma de tratamento
coadjuvante em patologias crônicas de difícil tratamento, cognitivas e comportamentais a Feira de Prestação de
Serviços trará para as dependências da UERJ/Campus Maracanã pôneis que serão empregados na demonstração
desses tipos de atividades. As crianças que visitarem a feira, poderão interagir diretamente com os animais,
acariciando-os, escovando-os e, por último, montando nos mesmos realizando um breve passeio pelos jardins da
Universidade ou noutra área mais adequada ao desenvolvimento destas.
Esta terapia se baseia na utilização do cavalo e, ou pônei como forma de interação terapêutica onde este, através de
sua capacidade de percepção do estado emocional do ser humano (PROOPS et al., 2018), atua com seu aspecto
energético auxiliando na recuperação de doenças (HAMILTON, 2011). Esta através da relação ser humano-animal, é
um potente auxiliar no tratamento de pacientes de oncologia pediátrica, portadores de transtornos de desenvolvimento
a nível físico e mental, síndromes genéticas e dependentes químicos. Em trabalho publicado por Carlsson e
colaboradores (2014), se verificou que o cavalo teve um efeito calmante nos clientes; permitiu-lhes libertar-se de suas
preocupações; forneceu feedback em tempo real, não verbal e sem julgamento sobre suas emoções; e aumento dos
sentimentos de confiança, paciência e empatia. Através dessa relação, diversos pesquisadores nacionais e
internacionais estão desenvolvendo trabalhos com animais como coadjuvante do tratamento na recuperação de
doenças crônicas e de difícil tratamento em humanos. Em função destes dados da literatura e da experiência
acumulada ao longo de 04 anos, conduzida por parceiros do projeto num hospital público federal, na cidade do Rio de
Janeiro, estamos propondo a realização deste projeto coordenado pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ com a
participação de vários parceiros institucionais.

 
Equipe: 

Vivian Nigri Queiroga Diniz da Paixão, Alexandre Ribeiro Bello, Regina Celia de Souza, Sophia Isabel Linnemann
Kilgore, Thaise Lovison, Antonio Januario Gomes Neto, Tatiane Alves Baptista, Heloisa Viscaino Fernandes Souza
Pereira, Ana Stela Fonseca, Caroline de Andrade Atkinson, Marta Pires Relvas, Sandra Pereira Impagliazzo, Monique
do Amaral dos Santo, Paula Rangel de Sá Ribeiro, Fabricio Marques Batista de Almeida, Cristiane Albuquerque
Carvalho dos Santos, Antônio Carlos Barreiras Ribeiro, Paulo Cesar Cerdeira Campos.



 
APOIANDO O CUIDADO EM SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA ATRAVES DO GUIA DE 
INTERVENÇÃO EM SAUDE MENTAL DA OMS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): SANDRA LUCIA CORREIA LIMA FORTES

CONTATO: sandrafortes@gmail.com

 

Resumo: 

A lacuna de tratamento para os transtornos mentais chegam em alguns casos a mais de 70% dos pacientes tais como
no caso dos quadros de dependência a álcool. Para superar essa ausência de cuidado já se sabe que a atenção primária
a saúde representa a melhor alternativa: está próxima a comunidade, permite que seja desenvolvido um  modelo
integral de atenção e apresenta uma grande capilaridade, atingindo a maior parte da população. Porém a formação em
saúde mental  que os profissionais deste nível de atenção receberam não tem se revelado adequada para
implementação deste cuidado. Assim sendo a Organização Mundial de Saude ( OMS) desenvolveu o Guia de
Intervenção para a Lacunda em saúde mental ( Mental Health Gap – IG). O Laboratorio Interdisciplinar de Pesquisa
em Saúde Mental na Tenção Primária( LIPAPS) do Centro Biomédico possui um projeto de extensão, ensino e
pesquisa em conjunto coma OPAS-Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro  e as Secretarias
Estaduais de Saúde dos estados do Ceara, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, entre outros. 
Nessa atividade iremos apresentar uma oficina para apresentar o Guia de Intervenção para a Lacuna em Saúde Mental
e o Projeto de Extensão “Apoiando o Cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária”. A atividade tem a duração de
quatro horas e será sob forma de atividades participativas, com metodologias ativas, visando oferecer a comunidade
da UERJ a oportunidade de conhecer como ocorre o cuidado em saúde mental na atenção primária e como o Guia da
OMS pode auxiliar na capacitação de recursos humanos tanto a nível de graduação, pós graduação e extensão,
permitindo a superação desta importante demanda da população em geral.

 
Equipe: 

sandra fortes , kali alves.



 
PAI PRESENTE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): SIMONI FURTADO DA COSTA

CONTATO: simonifurtado@gmail.com

 

Resumo: 

Resumo: A  presente atividade tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas até o momento no âmbito do
projeto “Pai presente”.  As atividades deste projeto têm sido realizadas através da parceria com o projeto “Gente
Miúda: parcerias para a atenção à saúde da criança nas creches da IX R.A”; Estratégia Saúde da Família; Programa
Saúde na Escola e articulação entre o sexto e oitavo períodos da graduação em Enfermagem. As atividades são
implementadas visando oportunizar as ações de saúde da criança no âmbito da família, escola e comunidade.  A
visibilidade da importância da paternagem  responsável é um dos pontos mais importantes que o projeto aborda. Essas
ações tem mostrado aos alunos que a inserção do tema na formação acadêmica pode ser um elemento transformador
da visão dos profissionais em relação a inclusão do homem na saúde na saúde dos filhos. Esta atividade tem como
objetivo debater com o público o tema paternidade na saúde da criança e no meio acadêmco.

 
Equipe: 

Simoni Furtado da Costa , Patrícia Lima  Peres, Darlene Menezes Alves .



 
A ENFERMAGEM FALANDO DE DIREITO E DOS SEUS DIREITOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): ELOA CARNEIRO CARVALHO

CONTATO: eloagrossi@uol.com.br

 

Resumo: 

Pretendo desenvolver três rodas de conversa em um turno. Como estratégia utilizaria casos relacionados aos direitos
dos profissionais de enfermagem; dos pacientes e do SUS  que seriam sorteados entre os participantes para serem
debatidos no grupo. 
Cada roda de conversa seria composta de no máximo 10 pessoas.

 
Equipe: 

Eloá Carneiro Carvalho, Bruno Soares de Lima.



 
CONSULTA COLETIVA: UMA PROPOSTA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): TANIA MARIA DE ALMEIDA SILVA

CONTATO: tanialmeida5@hotmail.com

 

Resumo: 

cA Enfermagem dedica-se a saúde individual e coletiva, respeitando a
plenitude e os direitos do ser humano, com vistas a uma assistência
digna, humanizada e resolutiva. A complexidade de suas ações e o
envolvimento com diferentes grupos populacionais requerem
competências técnicas e científicas para o alcance desse propósito. Na
atenção à saúde da mulher, os discentes qualificam-se cientificamente  para o desenvolvimento
das atividades em espaços que incluem a a atenção à saúde em  clínica ginecológica, a atenção ao pré-natal, parto e
puerpério, o  climatério e menopausa, o  planejamento familiar, as  infecção sexualmente
transmissível (IST), câncer de colo de útero e de mama, além das
demandas apresentadas de acordo com o perfil do grupo feminino atendido. Nesse
sentido, as ações de práticas educativas voltadas para a saúde da
mulher, como parte das diretrizes assistenciais do Ministério da Saúde,
é uma atividade transversal a todas as ações relativas à assistência à
Saúde. O desenvolvimento do projeto segue diretrizes que
orientam a conexão entre instituição de ensino e população, enfocando a 
interlocução  na produção de saberes; a associação da integralidade a
especificidade do meio e/ou grupo social atendido, por meio da
interdisciplinaridade e interprofissionalidade; o protagonismo na
formação, o reconhecimento da ciência como agente estimulador da cidadania e
transformação social e, a produção de conhecimento, pela conexão
entre as  ações da extensão universitária, do  ensino e da pesquisa; proporcionando
ampliação da experiência discente na perspectiva assistencial, com
embasamento teórico e metodológico. Para a apresentação do Projeto na UERJ Sem Muros 2018, compartilharemos
os conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de materiais, métodos,  metodologias e a produção científica
decorrentes das ações do Projeto de Extensão Consulta Coletiva:uma proposta de atenção à Saúde da Mulher.

 
Equipe: 

Gabrielle Cardoso do Nascimento, Andressa Mattos, Camilla Ribeiro, Tânia Maria de Almeida Silva, Ricardo José de
Oliveira Mouta, Luciane de Araújo, Quézia da Silva Santos.



 
CUIDADORES ITINERANTES - RELAXAMENTO MENTE/CORPO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): CELIA CALDEIRA FONSECA KESTENBERG

CONTATO: celiaprofuerj@gmail.com

 

Resumo: 

O ser humano tem experimentado na vida moderna situações que exigem adaptacoes como demandas e pressões
vindas da família, meio social, dtrabalho, escola ou do ambiente em que se relaciona. Nessas condições, o fenômeno
do estresse tem atingido diferentes grupos sociais, de estudantes a profissionais. Assim, as atividades profissionais ou
estudantis, que dependem de ações técnicas, psíquicas, relacionais e de raciocínio, podem sofrer a redução da sua
produtividade na presença do estresse.
Estresse é uma reação do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exijam um grande esforço
emocional para serem superadas. Quanto mais a situação durar ou quanto mais grave ela for, mais estressada a pessoa
pode ficar. Uma das ferramentas que podem ser utilizada para gerenciamento do estresse e o relaxamento que
promove a distensão das fibras musculares e a  diminuição da tensão. As técnicas de relaxamento podem provocar
algumas manifestações  fisiológicas, como adiminuição da frequência respiratória, frequência cardíaca  e tensão
muscular. Manifestacoes cognitivas: mudança do nível de consciência beta para o nível alfa que proporciona:
aumento da criatividade, estímulo e aumento da memória, 
aumento da capacidade de concentração. Manifestacoes comportamentais, aumenta a atenção e postura calma e
tranquila. 
A atividade a ser apresentada na Feira sera articulada a outros projetos de extensao que integram o Programa de
Extensao PROCRIAR. Objetivamos mostrar a população técnicas de relaxamento e outras  Praticas Integrativas e
complementares para o gerenciamento do estresse. 
A)Rodas de conversa:  
*Compreendendo as manifestacoes fisicas e psicologias do estresse.  
*As técnicas de relaxamento corpo/mente e outras praticas integrativas como estratégias para redução do estresse.
B)Aplicacao de Tecnicas de Relaxamento e Praticas:
1) Tecnicas de Respiracao 
2) Toque terapêutico, 
3) Massagem de relaxamento, aromaterapia, cromoterapia, Reiki, mindfulness

 
Equipe: 

Janina Fabri Mengal, Thuany Reis, Rafael Santos, Pedro Viana.



 
CUIDANDO DA SAÚDE DO HOMEM NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO A  SAÚDE E PREVENÇÃO 
DE AGRAVOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): ELIZABETH ROSE COSTA MARTINS

CONTATO: oigresrose@uol.com.br

 

Resumo: 

A atenção a população do gênero masculino no cenário da saúde se tornou um grande desafio para as políticas
públicas e os profissionais de saúde. Essa afirmativa baseia-se nos argumentos de maior taxa de mortalidade, menor
inclusão nos serviços de prevenção, e maior dificuldade de realizarem o autocuidado. Estudos mostram que homens
representam índices de mortalidade e morbidade mais elevados do que as mulheres, evidenciando que a inclusão
deles no serviço de atenção primária é menos expressiva do que a feminina. Um dos argumentos cotidianamente
relatado é a realidade de que a população masculina não tem o hábito de se cuidar, visto que sua presença em serviços
de saúde é pouco visível, até nos dias atuais. Foi observado, também, a dificuldade dos homens em verbalizarem o
que sentem, podendo demonstrar fraqueza, outra característica dita como feminina. O projeto propõe discutir com
homens acerca de sua saúde, voltado a promoção e prevenção de agravos. A proposta é fazer com que o homem
reflita sobre sua relação com à preservação de sua saúde e as práticas que veem desenvolvendo. Esclarecendo as
doenças específicas do gênero, na perspectiva da promoção a saúde e prevenção de agravos. Inicialmente
levantaremos o conhecimento prévio a respeito das doenças próprias do gênero masculino, mitos, tabus e
preconceitos. Após o diálogo, apresentaremos material ilustrativo, onde traremos as doenças que mais acometem ao
gênero masculino, na perspectiva da promoção de sua saúde e prevenção de agravos, ressaltando a importância da
adoção de hábitos saudáveis. Ao final do encontro forneceremos material ilustrativo (folders e panfletos) e
deixaremos contatos para maiores esclarecimentos. Assim vamos discutir com os homens, com o emprego de
dinâmicas de grupo, a sua saúde procurando conscientiza-los a respeito do seu acesso na área de saúde e a
importância de conhecer problemas de saúde próprios do gênero masculino como a adoção de práticas seguras para a
saúde dessa população.

 
Equipe: 

Elizabeth Rose Costa Martins, Raphaela Nunes Alves, Vivian Corrêa Nascimento, Fabricio Santos Alves, Paula Costa
de Moraes, Gabriela Dandara Fernandes Ferreira, Andressa da Silva Medeiros, Cristiane Maria Amorim Costa.



 
LIGA ACADÊMICA DE TRAUMA E EMERGÊNCIA DE ENFERMAGEM DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): DANIELLE DE MENDONÇA HENRIQUE

CONTATO: danimendh@gmail.com

 

Resumo: 

Atividade de Suporte Básico de vida (BLS) e desobstrução de via aérea com público circulante no 28ª UERJ sem
muros.
A Liga Acadêmica de Trauma e Emergência de Enfermagem da UERJ (LATREEnf UERJ) tem como um dos seus
principais objetivos realizar atividades de capacitação da população leiga, a fim de difundir conhecimentos
relacionados ao atendimento às situações de emergências. 
A liga atuará esclarecendo e orientando sobre a importância da aprendizagem sobre a ressuscitação cardiopulmonar
(RCP) e de desobstrução de vias aéreas, além da forma correta de se realizar as manobras requeridas nestas situações.
Contando com a relevância do conteúdo proposto e a importância de capacitar o maior número de pessoas possíveis, a
LATREEnf UERJ realizará uma atividade visando difundir conhecimento teórico-prático de reanimação
cardiopulmonar e desobstrução de vias aéreas superiores entre os alunos,  funcionários e visitantes da 28ª UERJ sem
muros.
O objetivo é aproximar a comunidade UERJ dessa temática tão relevante, pois são situações que podem ocorrer no
nosso dia-a-dia. 
Além disso, segue também com o intuito de proporcionar aos gestores da Liga aproximações com a temática, a fim de
fortalecer o processo de aprendizagem prática, perpassando aos ligantes uma oportunidade de reforçar os conteúdos já
apreendidos nas capacitações.
A atividade assume um caráter extensionista, e será coordenado pelas professoras orientadoras e pelos gestores da
Liga que participarão como monitores da atividade. 
A atividade terá uma parceria com a empresa REANIME Rio, que é uma empresa dedicada a tornar escolas e demais
ambientes de interesse mais seguros a partir da capacitação de pessoas em Primeiros Socorros; oferecendo
ferramentas para agir em situações de risco e garantindo uma resposta mais eficaz a Emergências
 A REANIME irá atuar com a LATREEnf através do empréstimo dos materiais para RCP (manequins e material de
suporte ventilatório).

 
Equipe: 

Karoline Lacerda de Oliveira, Agatha Raysa Borges Maia, Mary Hellem Silva Fonseca, Isabela Lina Maciel Bastos,
Leticia Guimaraes Fassarella, Flavia Giron Camerini, Andrezza Serpa Franco, Danielle Mendonça Henrique, Letícia
Ramos da Silva, Darlene Menezes Alves, Renata Lopes Macedo, Thuany Oliveira Reis, Amanda Campos Bentes.



 
OBESIDADE INFANTIL E ADOLESCENTE: TRABALHANDO AGRAVOS E VULNERABILIDADES

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): MARA LUCIA AMANTEA

CONTATO: maramantea@yahoo.com.br

 

Resumo: 

A promoção da saúde é hoje um dos mais importantes pilares para introdução do cuidado de enfermagem destinado à
melhoria da qualidade  de vida das populações. Para a promoção da saúde o autocuidado é uma ferramenta de grande
relevância, que é definida por Orem, como a prática de atividades que os indivíduos iniciam e  desempenham
pessoalmente, em favor de si mesmos, na manutenção  da  vida, saúde e bem-estar, que está diretamente relacionada
com  habilidades,  limitações, valores e regras culturais e científicas do  próprio  indivíduo ou de seus agentes, além
da capacidade que o ser  humano  tem de se engajar no autocuidado. 
Tal ação pode ser afetada pela idade, sexo, estado de desenvolvimento, estado de saúde, orientação  sócio-cultural,
padrão de vida e pela família. Orem ainda enfatiza que o aprendiz é quem determina o seu cuidado, especialmente  no
que tange suas habilidades para lidar com o  continuum  saúde-doença. 
Atividades a serem realizadas na feira: Conhecer o cotidiano de crianças e adolescentes aplicando um questionário;
Avaliar o conhecimento de crianças e adolescentes sobre hábitos saudáveis, através de jogos; Realizar cálculo do
IMC e medida de glicemia; Trabalhar ideias saudáveis através de jogos e materiais educativos.

 
Equipe: 

MARA LUCIA AMANTEA, MICHELLE DAREZZO RODRIGUES NUNES, ANTONIO EDUARDO VIEIRA
DOS SANTOS, Ana Carolina.



 
PREVENINDO E ASSISTINDO A HANSENIASE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): ANA MARIA MACHADO LEAO

CONTATO: ammleao@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto Prevenindo e Assistindo a Hanseníase, participará da UERJ Sem Muros /2018, com os seguintes objetivos:
trocar experiências e saberes sobre hanseníase com o público interno e externo da universidade, possibilitar a
suspeição de novos casos e facilitar a atuação dos acadêmicos de enfermagem, como atividade curricular. Tal
atividade se justifica, devido à hanseníase ainda ser considerada um grande problema de saúde pública, o Brasil é o
segundo país com maior número de casos. Existem dificuldades para o controle, uma delas é gerada pelo preconceito,
que vem perpassando ao longo dos séculos. Estão atrelados ao medo, deformidades e isolamento social, no
imaginário de muitas pessoas, apesar dos novos conceitos e cura da patologia. É preciso discutir sobre várias
vertentes, essencialmente sobre os sinais e sintomas, tratamento e cura. Durante a feira de prestação de serviço, serão
utilizados os recursos como, fotos, cartilhas, cartazes, folder, também para as crianças e adolescentes, brincadeiras e
jogos educativos, com distribuição de brindes.  Será realizado o teste de O projeto Prevenindo e Assistindo a
Hanseníase, no evento UERJ sem muros/ 2018, participará com os seguintes objetivos: trocar experiências e saberes
sobre hanseníase com o público interno sensibilidade, para as pessoas que indicarem algum sinal sugestivo da doença.
Possibilitará o agendamento para consulta no Centro Municipal de Saúde, onde o projeto atua, para a confirmação
diagnóstica.  Espera-se envolver o público de todas as faixas etárias com a discussão do tema, de modo interessante,
lúdico e de fácil compreensão.

 
Equipe: 

Ana Maria Machado Leão, Raylane J. C. da Silva, Julyana Rocha.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): SIMONI FURTADO DA COSTA

CONTATO: simonifurtado@gmail.com

 

Resumo: 

Resumo: A violência é considerada um grave problema de saúde pública no mundo.  A magnitude e os danos
causados pela violência fez com que organismos nacionais e internacionais como OMS, OPAS, UNICEF e Ministério
da Saúde adotassem estratégias visando a redução dos agravos à saúde e a promoção da cultura de paz. O projeto
“Gente Miúda: parcerias para a atenção à saúde da criança nas creches da IX R.A” busca identificar agravos e
vulnerabilidades entre a Creche Pipa no Céu, pré-escolares e escolares da rede pública e planejar intervenções, através
da consulta de enfermagem em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE) e Estratégia de Saúde na Família. O
objetivo dessa atividade é sensibilizar a população para o tema violência familiar na infância. Serão realizadas
atividades lúdicas com assuntos relacionados à temática, divulgação de material e produção de diversos materiais
educativos.  Espera-se envolver o público de todas as faixas etárias com a discussão do tema de modo simples, mas,
importante para uma questão tão delicada como a violência.

 
Equipe: 

Simoni Furtado da Costa , Patrícia Lima  Peres, Jerusa S. Nascimento dos Santos, Darlene Menezes Alves.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): MAYSA LUDUVICE GOMES

CONTATO: maysa.luduvice@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de educação permanente na área de enfermagem obstétrica para o SUS, vinculado ao programa
PROCRIAR, tem o compromisso com a renovação do conhecimento e no apoio à produção de novos conhecimentos.
Trata-se de uma proposta de construção coletiva de ações, apoiado nas propostas da política de humanização e neste
sentido o projeto propõe reflexões e práticas como instrumento facilitador  articulando ensino / serviço tem
conquistado espaço e promovido impacto nos profissionais e alunos envolvidos.  Além do apoio a mudança de
práticas assistenciais, tem sido um importante fórum de reflexão e sistematização do conhecimento já produzido no
cotidiano das maternidades da SMS- RJ. Este ano o projeto completa 13 anos de atividade na área de Enfermagem
Obstétrica, realizamos parcerias e produzimos eventos, seminários, oficinas, cenas de teatro que envolveram
profissionais, alunos de graduação e de pós-graduação latu senso, além da publicação de Diretrizes Assistenciais de
Enfermagem obstétrica para rede de maternidades da Secretaria Municipal de Saúde RJ.
O Objetivo da apresentação do projeto na Feira de prestação de Serviços é oferecer a comunidade Rodas de conversa
com informações sobre cuidados à mulher no final da gestação e trabalho de parto, promovendo experiências por
meio de demonstrações práticas, posturas, formas de compreender e interagir com o fenômeno do nascimento.
Consideramos que o gestar e nascer ocorre no fluxo da vida e influencia a saúde de mulheres e crianças, envolve a
família e a comunidade. A compreensão do processo de gestar e parir de forma natural oferece a comunidade e aos
profissionais elementos fundamentais para o acolhimento da mulher e sua cria nutrindo confiança e segurança para
que a fisiologia siga seu curso.

 
Equipe: 

Maysa Luduvice Gomes, Juliana Medeiros Fernandes, Poliana de Santana Gomes Luiz, Kelly Pereira de Oliveira
Silva, Larissa de Souza Silva, Marcele Zveiter, Joana Iabrudi Carinhanha.



 
PROMOVENDO A VIDA, PREVENINDO RISCOS E DANOS.O CUIDADO HUMANIZADO EM SAÚDE.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): LINA MARCIA MIGUEIS BERARDINELLI

CONTATO: l.m.b@gmail.com

 

Resumo: 

Qualidade de vida e características associadas ao perfil sociodemográfico e de saúde de pessoas em situações crônicas
de saúde 
 A qualidade de vida é um conceito marcado pela subjetividade, envolvendo todos os componentes essenciais da
condição humana, quer seja físico, psicológico, social, cultural ou espiritual. Objetivo: relacionar as concepções sobre
de qualidade de vida na perspectiva de pessoas em situações crônicas de saúde associadas as características do perfil.
Método: Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa, cujos participantes foram 46 pessoas voluntárias da
Feira de Prestação de Serviço da UERJ em 2016. Os dados foram coletados por meio de um questionário com
perguntas abertas e fechadas específicas à temática. Em seguida, foram organizados, distribuídos cronologicamente
de acordo com as respostas, classificados e categorizados, segundo o método da análise de conteúdo. Resultados: o
grupo possui as seguintes características: 25 participantes do sexo feminino, 21 do sexo masculino, com idade
variando entre 20 a 62 anos, o nível de escolaridade prevaleceu o 2º grau incompleto, a maioria casado com filhos. A
religião católica foi predominante. A maioria recebe um salário mínimo e meio por mês. O tipo mais comum de
doenças crônicas encontradas foram: hipertensão, diabetes, asma, bronquite, entre outras.  As concepções mais
expressivas dos participantes sobre qualidade de vida foram: viver sem dor, boa alimentação, praticar atividades
físicas diariamente, saúde mental e física para viver, é ter saúde, lazer e tempo hábil para viver, saúde e educação,
bem espiritualmente, boa situação financeira, ter emprego, viver sem stress, boas condições de trabalho e lazer.
Conclusão: A percepção de qualidade de vida das pessoas entrevistadas expressa visões pouco abrangentes, algumas
vezes equivocadas e compreende-las foi preciso relacionar principalmente aspectos do perfil sociodemográfico e de
saúde. Refletiu a visão de mundo, nível socioeconômico, b

 
Equipe: 

Maria Elvira M. E. Siqueira da Cruz, Danielle P. Zinezzi, Lina Marcia Migueis Berardinelli, Julianna Pereira Ramos
de Oliveira, Cintia Araujo Duarte, Bárbara dos Santos Terra, Renata Ribeiro.



 
SANGUE: VENCENDO O MEDO, GARANTINDO A VIDA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): TATIANA RODRIGUES DE ARAUJO LIMA

CONTATO: tatirodriguesaraujo@yahoo.com.br

 

Resumo: 

A doação de sangue é um ato de solidariedade muito importante para salvar a vida de diversas pessoas. Com isso, é
necessário realizar ações que possam desmistificar os assuntos relacionados à doação de sangue, assim como os
critérios básicos para ser um doador. Nesta oportunidade, tendo como tema: “Doação de sangue: você era a gota que
faltava”, serão oferecidas as seguintes atividades: realização de tipagem sanguínea para adultos, adolescentes e
crianças (mediante autorização por escrito do responsável legal); abordagem em grupo sobre aspectos relacionados à
doação de sangue; dinâmica produzida por meio de um jogo interativo, com o intuito de informar e despertar o
interesse dos participantes pela doação de sangue; e distribuição de folders educativos.

 
Equipe: 

Tatiana Rodrigues de Araujo Lima, Maria Therezinha Nóbrega da Silva, Stephany Couto Santiago, Raquel Ramos
Woodtli, Pâmela Costa Pinto dos Santos.



 
SAÚDE-SE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO BESSA

CONTATO: hnbessa@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Oferecer a comunidade interna e externa à UERJ, que estiver participando da UERJ SEM MUROS, duas terapias
integrativas e complementares, Reiki e Auriculoterapia, do Projeto Saúde-se, com objetivo de contribuir com a
promoção da saúde desses usuários e ampliar o conhecimento destes em relação aos métodos de terapias integrativas
e complementares que já foram aprovados para utilização no SUS, de acordo com portarias do Ministério da Saúde.

 
Equipe: 

José Henrique do Nascimento Bessa, Priscila Cristina da Silva Thiengo, Letícia Fonseca Gaspar Fernandes, Karine
Carolina dos Santos.



 
VACINANDO A COMUNIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): ANA MARIA MACHADO LEAO

CONTATO: ammleao@gmail.com

 

Resumo: 

Projeto vacinando a comunidade vem desempenhando suas atividades desde a década de 80, nas primeiras campanhas
contra a Poliomielite. Considera essencial para a saúde individual e coletiva, à administração de imunobiológicos para
todas as faixas etárias da população, visando a prevenção de várias doenças. Confirmações científicas mostram a
proteção conferida pelas vacinas no organismo, através da resposta imune. Considerando assim, o projeto participará
da UERJ sem muros/2018, com o seguinte objetivo: aumentar a cobertura vacinal dos participantes, promover ação
educativa e facilitar a participação dos graduandos de enfermagem, como atividade curricular. O planejamento prevê
a montagem de um posto de vacinação no térreo da universidade, em área abrigada de luz solar direta, com boa
iluminação e ventilação. Serão respeitados os protocolos do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério
da Saúde, para garantir a eficácia das vacinas e na adoção dos critérios específicos na indicação, administração de
cada imunológico. O descarte do material utilizado será seguro, conforme normas estabelecidas pelo PNI. Serão
oferecidas três vacinas, Anti-Hepatite B, Dupla (contra diferia e tétano) e Tríplice Viral contra sarampo rubéola e
caxumba. Estarão disponíveis para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Durante a triagem para serem vacinados,
será necessário apresentar a caderneta/documento de vacinação. As crianças deverão estar acompanhadas pelos
responsáveis, para serem vacinadas. A atividade educativa será extensiva a todos visitantes interessados na temática,
visando a vacinação consciente. A equipe de trabalho será composta pela coordenadora do projeto, dois bolsistas e 10
acadêmicos voluntários. Os discentes que desenvolverão a atividade, estarão devidamente capacitados, para a
prestação do cuidado que o projeto se propõe.

 
Equipe: 

Ana M..M.Leão(coord),Beatriz Rodrigues, Marcio Cauter.;Suzana Per.,Raquel Dib.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL DAVID

CONTATO: helenalealdavid@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Vidas Paralelas: ações compartilhadas em cultura e saúde do trabalhador vem desenvolvendo atividades de
inclusão digital e produção audiovisual por trabalhadores formais e informais do Rio de Janeiro desde 2010. No
período entre 2017 e 2018, os trabalhadores dos grupos LGBTI, em especial trabalhadores transgêneros, vêm
discutindo questões relativas ao direito à saude, acesso ao sistema de saúde e ao mundo do trabalho, visibilidade
trans, prevenção e diagnóstico de DST e AIDS, dentre outros. Pretende-se desenvolver, dentro da Feira de Prestação
de Serviços, discussões dialogadas com os participantes a respeito destas temáticas,  e apresentar e ofertar a Testagem
Rápida por Fluido Bucal (saliva) como forma de garantir o diagnóstico precoce e aumentar a circulação de
informações a respeito da diversidade de gênero e suas relações com a saúde e o trabalho.

 
Equipe: 

Marcos Moreira, Marcia Duarte Moreira, Maria Eduarda Aguiar.



 
VIVENDO VIVÊNCIAS: LABORATÓRIO DE HABILIDADES INTERPESSOAIS E SOCIAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): CELIA CALDEIRA FONSECA KESTENBERG

CONTATO: celiaprofuerj@gmail.com

 

Resumo: 

As habilidades sociais e as relacoes interpessoais vem se mostrando como uma mola propulsora para a manutencao de
relacionamentos mais saudaveis. Quanto mais socialmente habeis somos, mais chance temos de sermos bem
sucedidos em situacoes de trabalho, bem como na vida cotidiana. Assim sendo, compreender que as habilidades
sociais como a empatia, pode ser aprendida atraves de programas especificos 'e fundamental porque grande parte da
populacao pensa que sao atributos pessoais inatos. Objetiva-se mostrar exercicios praticos para ampliar as habilidades
empaticas.

Atividades:
a) Avaliacao do grau de empatia Inventario de empatia de Falcone (adulto)

b) Roda de Conversa sobre Habilidades Empaticas
c) Filme com cenas sobre empatia (para crianca e adulto)
d) Dramatizacao sobre comportamento empatico em situacoes de conflito e sem conflito

Em todas as atividades sera promvovida reflexao sobre o comportamento empatico como favorecedor de relacoes
saudaveis e bem sucedidas.

 
Equipe: 

Janaina  Mengal Fabri, Rafael Molina Santos, Pedro Viana, Thuany Reis.



 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES DOENÇAS CRÔNICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): FERNANDA DE BRITO SILVA

CONTATO: fernanda.brito.s@hotmail.com

 

Resumo: 

Nessa edição da UERJ sem Muros apresentaremos a essência do projeto através de atividades preventivas e
educativas em saúde oral para a comunidade interna e externa da UERJ. Teremos a participação de representantes de
alunos da graduação de diversos períodos, alunos do programa strictu sensu  em Periodontia e de pacientes com
Doenças Crônicas que são atendidos no projeto. Demonstraremos todas as etapas  de funcionamento do projeto, como
o conhecimento obtido a partir da pesquisa desenvolvida na Faculdade de Odontologia da UERJ está sendo  retribuída
à comunidade e como  alunos recém-ingressados ao curso de Odontologia  estão aprendendo a significar o
aprendizado através da prática.

 
Equipe: 

Fernanda de Brito Silva, Ricardo Guimarães Fischer, Raquel Richelieu, Daniela Cardoso.



 
BANCO DE DENTES HUMANOS - FOUERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): RENATA ROCHA JORGE

CONTATO: renatajorge@yahoo.com

 

Resumo: 

O uso de dentes humanos na formação profissional e em pesquisas científicas na odontologia é de grande relevância.
Com o intuito de tornar legal essa prática entre discentes e docentes da FO-UERJ, em 2015 foi registrado na CONEP
o Biobanco de Dentes Humanos FO-UERJ (BDH). O BDH preza pela ética no uso de material biológico no ensino e
na pesquisa. Uma equipe composta de alunos do Grupo PET e uma técnica de laboratório atuam no funcionamento do
Biobanco, desde a captação dos dentes, limpeza, fotografia, catalogação,  armazenamento e cessão para atividades de
pesquisa e ensino. Atualmente, o grupo está focado em ações para motivar a doação de dentes a fim de que aumentar
a captação. Tais ações incluem banners ilustrativos estrategicamente colocados nas áreas de espera para o
atendimento odontológico na FO-UERJ e de visitas às salas de aula para esclarecimento e incentivo para que os
alunos de graduação contribuam com a captação de dentes. Na feira de prestação de serviços, durante a USM,
pretende-se reforçar o trabalho de divulgação sobre doação de dentes humanos com materiais ilustrativos e
demonstração das práticas realizadas com dentes humanos recebidos pelo BDH. O BDH captou 801 dentes humanos
nos últimos 5 anos. Em 2016, parcerias foram consolidadas com unidades do SUS, ampliando as fontes de captação.
O BDH foi assunto de matéria do UERJ em Dia e da TV Brasil, através de uma entrevista concedida pela tutora do
grupo PET.  No ano de 2017 foi implantado o curso de extensão “Iniciação em práticas de Biobanco de dentes
humanos”, que é divido em atividades teóricas e práticas e é oferecido aos alunos de graduação em Odontologia da
UERJ. Uma pesquisa sobre métodos de estocagem de dentes está em andamento. De caráter multidisciplinar, o BDH
reforça a prática conjunta ensino-pesquisa-extensão e apresenta relevância na formação acadêmica, bem como na
atuação dos estudantes junto à sociedade no intuito de estimular e conscientizar a respeito da doação de dentes
humanos.

 
Equipe: 

Leone Pereira Soares, João Matheus S. Pena, Alex Chaves de Melo Santana, Rodrigo Dutra Norberto de Oliveira,
Thais de Castro Ribeiro, Sharon Fridman, Beatriz Santos, Vera Mendes Soviero, Renata Rocha Jorge.



 
CRESCER SORRINDO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): FERNANDA BARJA FIDALGO SILVA DE ANDRADE

CONTATO: fbarja@uerj.br

 

Resumo: 

Problemas bucais como traumatismos dentários, oclusopatias e, em especial, a cárie dentária podem afetar a qualidade
de vida de crianças e de suas famílias. Para evitar o estabelecimento de problemas bucais, o acesso aos serviços
odontológicos deve ocorrer, idealmente, durante o primeiro ano de vida, com cuidados voltados para a promoção, a
manutenção e a recuperação da saúde bucal. O projeto Crescer Sorrindo possui três grandes áreas de atuação: a
atenção à saúde bucal infantil (0 aos 12 anos), incluindo, ao atendimento odontológico de pré-escolares (<5 anos); a
formação de recursos humanos ao nível de graduação e pós-graduação; e a produção de conhecimento. As atividades
são executadas por estudantes de graduação e pós-graduação, sob supervisão docente. Os alunos de extensão junto
com os de mestrado, também são responsáveis por desenvolver palestras e atividades educativas. Entre 2001 e 2018,
633 pré-escolares receberam atendimento odontológico, 950 alunos de graduação e 177 de pós-graduação na área de
Odontopediatria participaram do projeto; mais de 50 resumos foram apresentados e 20 artigos científicos foram
publicados em revistas nacionais e internacionais. No primeiro semestre de 2018, foi realizada uma palestra para
novos pacientes que teve grande repercussão, pela divulgação na página do Crescer Sorrindo na Web e da UERJ
oficial (mais de 3 mil compartilhamentos) tendo ingressado no projeto 108 crianças entre 5 e 12 anos, tendo sido
realizado tratamento odontológico mais de 80 pacientes. Durante o ano de 2018, o projeto contará com a participação
de 54 alunos de graduação, 3 do curso de mestrado e 3 do curso de doutorado em Odontologia, além de 3 bolsistas de
extensão e 1 voluntária. Conclui-se que o projeto tem proporcionado, continuamente, integração entre ensino,
pesquisa e extensão em prol da melhoria da saúde bucal infantil.

 
Equipe: 

Fernanda Barja-Fidalgo, Emanuele Maximiano Antunes de Araújo Teixeira, Caroline Figueiredo Cardoso, Fernanda
do Carmo Silva, Ana Paula Pires dos Santos, Tatiana Kelly da Silva Fidalgo, Branca Heloísa de Oliveira , Izabel
Monteiro D'Hyppolito, Lais Rueda Cruz, Patricia Papoula Gorni dos Reis, Glaucia dos Santos Athayde Gonçalves,
Larissa Perales Bittencourt, Sueli da Silva Lacerda.



 
CRESCER SORRINDO UERJ NA WEB

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): ANA PAULA PIRES DOS SANTOS

CONTATO: paulapires@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto de extensão Crescer Sorrindo na Web foi criado em 2013. Ele tem como objetivo principal disseminar,
através de publicações em redes sociais, informações sobre os resultados de pesquisas científicas relacionadas à saúde
infantil, com ênfase na saúde bucal. Além disso, há divulgação de atividades e eventos científicos da Faculdade de
Odontologia (FOUERJ) e externos que possam ser do interesse dos profissionais da saúde, em especial, as
relacionadas à Odontopediatria. Os temas para as publicações são identificados durante as aulas teóricas nos cursos de
graduação e pós-graduação da FOUERJ, nas consultas com pacientes infantis atendidos pelo projeto de extensão
Crescer Sorrindo e também nas mídias impressa e eletrônica. Essas são preparadas por discentes, sob orientação
docente, após a leitura e discussão de artigos científicos. São produzidas imagens em formato atraente e os textos são
redigidos em linguagem coloquial de forma que possam ser compreendidos por leigos. Desde outubro de 2017, além
das publicações no Facebook (FB/crescersorrindo), também estamos no Instagram (@crescersorrindo_uerj), tendo
7.083 e 1.243 seguidores, respectivamente em 26/07/18. No período de 1º de Julho de 2017 até 26 de Julho de 2018,
foram feitas 202 publicações no FB e, utilizando os dados dos últimos 28 dias, foi observado que a página teve um
alcance de 15.800 pessoas, com as publicações tendo o envolvimento de mais de 6.500 pessoas. No Instagram, foram
feitas 60 publicações no Feed e 27 no Stories. Na semana de 14-20/07/18 foram alcançados 1.048 perfis com 8.395
impressões. Os seguidores são, em sua maioria, mulheres entre 25 e 34 anos, de mais de 47 cidades brasileiras
diferentes e 46 países diferentes, além do Brasil. Esses resultados demonstram que o Projeto vem conseguindo atingir
seus objetivos de forma a contribuir diretamente para a melhoria da disseminação e popularização da ciência, em
especial na área de odontopediatria.

 
Equipe: 

Fernanda Barja Fidalgo Silva de Andrade, Branca Heloisa de Oliveira Martins Vieira, Andressa Rocha Fiorenzano,
Izabel Monteiro D’Hypollyto.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): SIMONE ELIZA DO CARMO LESSA

CONTATO: simone.lessa@uerj.br

 

Resumo: 

Nosso projeto “Alcançar o Cotista” informa e realiza orientações sobre a política de cotas da UERJ: sua história,
importância, edital e organização da análise documental. Nosso objetivo é chegar perto de eventuais cotistas:
estudantes pobres da rede pública, para quem a ideia do acesso à educação superior em uma universidade como a
UERJ parece impossível.
Nos últimos dois anos, passamos a orientar sobre as inscrições e organização documental de outras instituições que
desenvolvem a mesma política. Participamos de feira de prestação de serviços em 2016, apresentando folders, tirando
dúvidas e realizando orientações específicas sobre o processo de seleção. Foi surpreendente observar que mesmo
entre estudantes empobrecidos nos anos finais do Ensino Médio, a continuidade na formação parece uma incógnita.
Como a USM recebe público externo, gostaríamos de participar em dia em que a circulação de estudantes externos
fosse esperada.

Metodologia:
Organização de um “varal de informações” para dar visibilidade à proposta
Apresentação de folders
Atendimento/orientação às dúvidas dos estudantes.

 
Equipe: 

Simone Eliza do Carmo Lessa, Thamires Pereira dos Santos, Rafaella Peres Ennes de Souza, Flavia Neri Pereira.



 
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO SUPORTE À SAÚDE DO TRABALHADOR.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): FATIMA SUELI NETO RIBEIRO

CONTATO: fatsuerj@gmail.com

 

Resumo: 

No Brasil, a Política Nacional de PICs (PNPIC) foi aprovada pela Portaria MS nº 971 de 2006 no SUS e ampliada em
2018 para 29 técnicas. No contexto da saúde do trabalhador é conhecido que o ambiente e o processo de trabalho são
capazes de adoecer as pessoas apontando para o crescimento dos distúrbios psíquicos nos últimos 20 anos. O Objetivo
geral do projeto foi apoiar a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde nas atividades de melhoria da qualidade de
vida através da aplicação das técnicas PICs à profissionais de saúde da Atenção Básica em UBS do município do Rio
de Janeiro. O que foi desenvolvido no último ano com apoio de um grupo de colaboradores do Projeto (professores,
alunos e voluntários). Este se deu no trabalho itinerante de Cuidando do Cuidador em UBS da área programática da
zona norte do Rio de Janeiro e realizou atendimento de auriculoterapia, reiki, reflexologia podal, massagem e
meditação nos profissionais em 12 Unidades da Àrea Programática 3.2 e na Policlínica Piquet Carneiro. Como
resultados foram atendidos aproximadamente 500 profissionais de 12 UBS no período de março de 2017 até 15 de
julho de 2018. Passamos a integrar a rede PICS/UERJ e com isso sediar as reuniões mensais da REDE PICS do
Estado do Rio de Janeiro que acontecem desde novembro de 2017 nas dependências da UERJ e conta com
aproximadamente 30 participantes regulares. A partir de julho passamos a compor as atividades do Espaço de
Cuidados do Programa PROCRIAR da Enfermagem UERJ. Na UERJ Sem Muros de 2018 será oferecido
atendimentos de Auriculoterapia e Reiki para os visitantes.

 
Equipe: 

Maria Cristina Barros , Frederico Vianna Pullig Salgado.



 
PRODEC

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): WALMIR RIBEIRO PINHEIRO JUNIOR

CONTATO: prodec@uerj.br

 

Resumo: 

Apresentaremos informações técnicas e atualizações sobre as questões do consumidor.Procuraremos interagir
adequadamente com os jovens visitantes através da distribuição de cartilhas, folhetos e diversos materiais.

 
Equipe: 

Walmir Ribeiro Pinheiro Júnior , Valéria Barbosa Gomes, João De Vasconcellos, Fayga Nunes de Albuquerque
Pismel, Francisco Teixeira Borges.



 
PROJETO CORAL UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: FEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COORDENADOR(A): MARIO ROBERT ASSEF

CONTATO: assef.mario@gmail.com

 

Resumo: 

1) Pôster:
A apresentação "Projeto Coral UERJ" tem como objetivo mostrar ao público a importância que a música tem em
nosso cotidiano, sendo a atividade coral em instituições de ensino uma excelente ferramenta de convivência cultural
agregadora. O desenvolvimento individual, através, por exemplo, do autoconhecimento, da exploração das
capacidades expressivas, da promoção da saúde vocal, das descoberta acerca das possibilidades artísticas e criativas
são fatores mostrados em nosso trabalho.  
2) Atividade Cultural: 
- Apresentação do espetáculo "Todos os Santos" Quarta feira dia 26 de novembro
Religare, o que conecta, o que retorna às origens. As diversas expressões da busca por esse caminho se manifestam
em múltiplas formas musicais, sonoridade, ritmos e corporeidades. O espetáculo traz um todo de partes que são as
manifestações das nossas culturas populares, produzindo uma paleta de cores a partir do encontro das vozes do
cantores do Coral Altivoz, congregando textos, composições e arranjos corais de importantes poetas e músicos
brasileiros. 
- Ensaio aberto do Coral da Terceira Idade (UNATI)
Composto por cantores da terceira idade que desejam aprimorar suas habilidades artísticas e interagir num ambiente
focado na construção e desenvolvimento do indivíduo no ambiente social. O repertório reúne músicas brasileiras que
já fazem parte da vivência do cantores, trabalhando habilidades como memória, dicção e a própria auto-estima. A
apresentação acontecerá no hall dos elevadores, com o objetivo de mostrar à universidade esse importante trabalho
realizado com a terceira idade.
3) Prestação de serviço
- Após o ensaio aberto, será disponibilizado o serviço de classificação vocal (extensão, timbre etc) para quem tiver
interesse.

 
Equipe: 

Mariana Meirelles  voluntária ( direção de Artes), Pedro Gonçalves voluntário ( Produção), Carol Sanches ( monitoria
vocal), Beto Russo volutário,  diretor Teatral, Ulisses Depext, Ana clara  Cetreina, Yesha  bolsa cultura, Rodrigo
bolsa cultura a partir de agosto, Pedro bolsa cultura a partir de agosto .



 
ANÁLISE GEORREFERENCIADA DA SITUAÇÃO DA SAÚDE E SOCIOASSISTENCIAL EM 
TERRITÓRIOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANIA MORALES SIERRA

CONTATO: vaniasierra@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O geoprocessamento tem sido frequentemente apropriado pelos governos, se apresentando como uma ferramenta
tecnológica capaz de atender a múltiplas finalidades, entre as quais se destaca a ampliação da capacidade de análise e
de alocação dos recursos nas políticas sociais. Esse artigo aborda o emprego desta tecnologia na vigilância em Saúde
e na vigilância Socioassistencial, considerando os conceitos de vulnerabilidade, risco e alerta. Apresenta o
desenvolvimento de um banco de dados georreferenciado, que compreende o território como componente ativo no
processo de planejamento, implementação e avaliação da política.  Entende o geoprocessamento como uma
ferramenta capaz de potencializar a efetivação da proteção social, pela possibilidade da representação geográfica de
um conjunto de informações referentes à política de saúde e de assistência. Para o desenvolvimento dessa ferramenta
foi utilizado o QGIS e o google maps.  As informações foram obtidas mediante a parceria estabelecida entre
pesquisadores e gestores dos municípios de Queimados, Angra e Resende. O resultado foi a construção de um sistema
colaborativo de informação geográfica com capacidade para gerar relatórios e contribuir na vigilância, especialmente
na função da Busca Ativa.

 
Equipe: 

Vanessa Antonietta de Souza..



 
OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SILENE DE MORAES FREIRE

CONTATO: silenefreire@gmail.com

 

Resumo: 

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

 
Equipe: 

Larissa Costa Murad , Tiago Henrique Crispim Salvador , Anamaria Moraes Pereira , Luã Gabriel dos Santos
Gonçalves Lima , Silene de Moraes Freire.



 
PROEALC - PROGRAMA DE ESTUDOS DE AMÉRICA LATINA E CARIBE

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SILENE DE MORAES FREIRE

CONTATO: proealc@gmail.com

 

Resumo: 

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

 
Equipe: 

Silene de Moraes Freire, Larissa Costa Murad , Arthur Montilho Araujo Batalha , Leandro Borges Vieira , Márcia dos
Santos Muzi , Luã Gabriel dos Santos Gonçalves Lima .



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

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA PAULA PROCOPIO DA SILVA

CONTATO: uerjproafro@gmail.com

 

Resumo: 

O Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afroamericanos (PROAFRO) foi instituído na UERJ em
1993. Desenvolve suas ações de extensão articuladas à pesquisa e ao ensino da graduação e da pós-graduação, na
produção e difusão de conhecimento sobre os continentes africano e americano em relação à cultura africana e a
diáspora negra. São realizados cursos, congressos, seminários, intercâmbios, cine-debates, rodas de conversas,
envolvendo principalmente os temas: Ações afirmativas; Leis 10.639/2003 e 11.645/2008: educação para as relações
étnico raciais; Saúde da população negra; Relações étnico raciais: raça, racismo, preconceito e discriminação; Gênero,
raça e sexualidade; e Pensamento social negro. No blog http://www.neab-proafro.uerj.br/ e no facebook do Proafro,
importantes espaços de interação, são divulgadas as pesquisas realizadas e os eventos do programa e de instituições e
movimentos sociais parceiros.

 
Equipe: 

Isabela Santos de Lima, Bianca Martins Chaves, Ana Carolina Santos de Jesus, Elielma Ayres Machado, Marco José
de Oliveira Duarte, Magali da Silva Almeida, Aline Batista de Paula, Joílson Santana Marques Júnior, Jeferson
Rodrigues da Silva, Roseli da Fonseca Rocha, Gracyelle Costa Ferreira, Ana Paula Procopio da Silva, Conceição
Alves Assis, Leonardo Alcântara Leite.



 
REVISTA [SYN]THESIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DALTHAN MEDEIROS SIMAS

CONTATO: revistasynthesis@yahoo.com.br

 

Resumo: 

A Revista (SYN)THESIS  é uma publicação semestral do Centro de Ciências Sociais(CCS) da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O seu objetivo é a divulgação de trabalhos científicos nas diversas áreas das
Ciências Sociais Aplicadas e Humanidades, tais como Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Finanças,
Serviço Social, Antropologia, Filosofia, História, Política, Relações Internacionais, Sociologia, bem como as de suas
relações interdisciplinares com outras áreas.
Além de consolidar a publicação da revista, reiniciada em 2012, o projeto tem envidado esforços na busca dos
melhores padrões, tanto no conteúdo quanto na forma do periódico.
O projeto vem sendo executado mediante a publicação semestral da revista na forma impressa e, desde 2013, na
forma digital. Cada número contém cerca de 08 artigos inéditos, recomendados para publicação em processo de
avaliação por pares cega.

 
Equipe: 

Léo da Rocha Ferreira, Domenico Mandarino, Simone Ferreira Martins Mesquita, Celia Maria Seabra.



 
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO CEH

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LINCOLN TAVARES SILVA

CONTATO: lincolnt@uerj.br

 

Resumo: 

Volta-se o presente projeto à Comunidade Acadêmica da UERJ e ao público externo à Universidade que busque
informações referentes às ações acadêmico-culturais desenvolvidas pelas 10 Unidades do CEH. Com o advento cada
vez maior das novas redes de informações e tecnologias a elas associadas, percebemos a necessidade de ampliação
dos canais de circulação de comunicação entre as diferentes Unidades do Centro e o público externo. Visamos
ampliar a troca de experiências entre os atores dos diferentes segmentos e unidades do CEH, além de proporcionar
campo de atuação como atividade complementar e possível campo de estágio orientado por docentes da FCS e de
outras Unidades. Pretende-se viabilizar como agência on-line, potencializando as ações de campo por meio de
reportagens e documentários produzidos. Na Agência, algumas ações consideráveis já estão em curso inicial, tais
como:  o Mapa da Comunicação CEH, pesquisa com as Unidades do CEH, visando mapear o papel da comunicação
interna e externa dessas Unidades; o levantamento dos sítios (sites) das Unidades do CEH, buscando colaborar com o
aprimoramento  e atualização dos mesmos, facilitando assim a comunicação e o acesso à informação; aprimoramento
e atualização de Informações do/no Portal do CEH, tais como formulários e documentos relativos à progressão e
promoção docente, resultados de bolsas concedidas, publicação dos Boletins Aconteceh, entre outros, objetivando
alcance interno e externo à UERJ;  a criação do “E-book do CEH”, sob a forma de livreto digital, com diversas
informações sobre o CEH; integração com Redes Sociais, principalmente por meio da página do Facebook “Centro de
Educação e Humanidades - Ceh-UERJ” cuja atualização  é diária, intentando uma comunicação expressa e rápida,
assim como o diferencial de divulgação de notícias afins as Unidades; proposição de eventos e fóruns articuladores
acadêmico-científico-culturais e, por fim, a propagação do Boletim Aconteceh  e da Revista Dialogias em
Humanidades.

 
Equipe: 

Lincoln tavares Silva, Andrea da Paixão Fernandes, Waltemyr Santoro dos Santos, Felipe Farias Viza, Allan Rodrigo
Moura dos Reis Lopes, Milena Viegas Campos da Ressureição.



 
DIALOGIAS EM HUMANIDADES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LINCOLN TAVARES SILVA

CONTATO: lincolnt@uerj.br

 

Resumo: 

A revista Dialogias em Humanidades, revista acadêmica do Centro de Educação e Humanidades (CEH), tem por
objetivo central se constituir como espaço de circulação da produção acadêmica relacionada à educação e ao campo
das humanidades, principalmente nas áreas de formação presentes nas dez Unidades Acadêmicas do CEH. Com
periodicidade semestral, pretende-se que esta revista acadêmica possibilite o intercâmbio entre diferentes IES, suas
pesquisas e reflexões no campo de conhecimentos inerente a este Centro Setorial. Na compreensão de que a
interdisciplinaridade é o que nos une, a revista Dialogias em Humanidades pretende contar com a participação de
docentes das Unidades do CEH nas diferentes etapas de produção e de execução da revista, constituindo-se como
espaço de difusão da ciência e de propagação dos diversos campos de saberes que nos constituem, inserindo-se,
também, na perspectiva de formação inicial e continuada dos estudantes de graduação e de pós-graduação. Visamos
contribuir para os processos de formação humana; viabilizar a divulgação de livros correlatos aos eixos da revista, por
meio da seção resenha; dialogar com temas de relevância social, que sejam afins ao foco e ao escopo da revista, a
partir de artigos encomendados e edições temáticas. Na configuração do foco/escopo desta revista houve a
participação de docentes, técnico-administrativos e estudantes bolsistas de graduação, ajustando a identidade da
mesma. Formulamos instrumento de avaliação para os pareceristas, por meio de levantamentos sobre instrumentos
empregados em outros periódicos, como forma de orientação para as avaliações de artigos e resenhas. Configurou-se
um e-mail para revista junto ao site da UERJ, para servir de meio de comunicação e recepção de artigos e outros
trabalhos. Estamos trabalhando na laboração da logo da revista, que trás em si instrumento de pesquisa formador de
nuvem de palavras a respeito dos sentidos da expressão HUMANIDADES para os diferentes segmentos do CEH.

 
Equipe: 

Lincoln Tavares Silva, Andrea da Paixão Fernandes, Floriano José Godinho de Oliveira, Maria Teresa Tedesco
Vilardo Abreu, Waltemyr Santoro dos Santos, Allan Rodrigo Moura dos Reis Lopes, Milena Viegas Campos da
Ressureição.



 
PROALFA/ CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO

CONTATO: proalfaext@gmail.com

 

Resumo: 

As Classes de Alfabetização e Letramento fazem parte de um programa extensionista - Programa de Alfabetização,
Documentação e Informação – PROALFA, reconhecido pelo Ato Executivo AEDA/030/reitoria/1995, completando
vinte e dois  anos de atuação.  	
 O projeto Classes de Alfabetização e Letramento caracteriza-se como uma proposta de educação não-formal,
destinada a pessoas com ou sem escolarização que desejam dar início ou aprofundar os seus conhecimentos em
leitura, escrita e matemática. 
O projeto é composto por três turmas e atende, anualmente, cerca de 60 (sessenta) alunos, em sua maioria mulheres,
na faixa-etária acima de cinqüenta anos, oriundos dos mais diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro. As aulas
acontecem em salas  cedidas pelo IFCH e pela Faculdade de Psicologia da UERJ,
Os professores são bolsistas oriundos dos cursos de Letras, Pedagogia e Matemática; tais bolsas são oferecidas pelo
CETREINA e pelo depext.
 O acompanhamento aos bolsistas faz parte da proposta de Formação Docente do Proalfa, através das reuniões
pedagógicas e dos grupos de estudos, realizados semanalmente.  Ao longo de seus quase vinte e  dois anos de
existência, o projeto Classes de Alfabetização e Letramento – PROALFA – já recebeu cerca de 150 graduandos, que
atuaram como bolsistas do projeto e atendeu cerca de 500 alunos oriundos das comunidades.  
O projeto, através dos anos de experiência, vem aperfeiçoando uma metodologia própria para a Formação Docente de
seus bolsistas, bem como para a organização didático-pedagógica das Classes, o que tem levado o PROALFA a ser
reconhecido como uma referência nacional para as questões relacionadas à alfabetização e  letramento de idosos na
modalidade não-formal, além de preparar os graduandos da UERJ para serem futuros professores, mestrandos e
pesquisadores com uma sólida formação multidisciplinar teórico-prática.

 
Equipe: 

ANNA HELENA MOUSSATCHE.



 
RODA DE CONVERSAS - COTIDIANO E ESCOLA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA DA PAIXAO FERNANDES

CONTATO: gpformadi@uerj.br

 

Resumo: 

RODAS DE CONVERSAS - DIÁLOGOS COM A EDUCAÇÃO

O Projeto Roda de Conversas – Cotidiano e Escola, tem como foco o diálogo e a troca de conhecimentos entre os
participantes da temática escolhida, enaltecendo a permutação de saberes compartilhados.  A ideia principal é que o
processo de ensino-aprendizagem ocorra com base nas ideias partilhadas durante a roda. O principal referencial
teórico em que o projeto se ancora é  Paulo Freire. O projeto possibilita o diálogo e o debate sobre questões da
atualidade na educação do Brasil provocando a reflexão sobre os temas correlatos de forma diversificada e dinâmica.
Em 2018 realizamos, em março, a I Jornadas Pedagógicas da EJA, dentro da ação de Educação de Jovens e Adultos
do projeto, que contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas nas diferentes atividades realizadas:
conferência, mesa redonda e oficinas com temas diversos associados à EJA. Outras atividades estão sendo
desenvolvidas e que se voltam à articulação entre ensino, pesquisa e educação, tendo como temas: Identidades na
EJA, Lúdico na EJA, Tecnologias na EJA. Nesse sentido, temos realizado o evento “Diálogos com o Cinema”, em
parceria com grupos de pesquisas do CAp-UERJ (GPFORMADI, LEGEO e LEH-CAp), com exibição de filmes
relacionados à educação, seguido de debate. Além dessas ações, está prevista para o segundo semestre a ação que
acontecerá em diferentes dias com periodicidade definida, intitulada “Roda de Conversas em Educação: culturas,
escolas e transbordamentos”, que pretende pautar o diálogo com diferentes grupos de estudos e pesquisas e suas
contribuições para a educação básica. O trabalho de divulgação dos eventos e a organização do material físico e dos
eventos em si são realizados pela bolsista, sob orientação da coordenadora do projeto. O projeto conta com uma
página no facebook: https://www.facebook.com/rodadeconversascotidianoeescola/?ref=bookmarks. Nela postamos as
divulgações de eventos e os respectivos registros.

 
Equipe: 

Andrea da Paixão Fernandes, Alessandra Barbosa Santos, Jaqueline Luzia da Silva, Lincoln Tavares Silva, Maria
Teresa Tedesco Vilardo Abreu, Paula Cid Lopes.



 
SEPEL.UERJ - SEMINÁRIO PERMANENTE DE ESTUDOS LITERÁRIOS DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIO GARCIA DE ALMEIDA

CONTATO: sepel.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O SePEL.UERJ (Seminário Permanente de Estudos Literários da UERJ) nasceu em 2001, com professores de
literatura do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, quer eram os
pesquisadores do Grupo de Pesquisa “Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica”, então certificado
pela UERJ junto ao Diretório de Grupos do CNPq. Aqueles professores entendiam ser necessário um veículo de ações
que levasse à consolidação do Grupo, provendo reuniões regulares de trabalho, cursos de extensão, eventos
acadêmicos e publicações. Em 2006, a liderança do Grupo migrou para o Instituto de Letras e se estabeleceu uma
efetiva parceria de pesquisas e ações entre essas duas Unidades. A atual configuração do Grupo teve início em 2007,
com a realização do I Painel “Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional”, na sua 16ª em 2018. Seguiram aos
Painéis os Encontros Nacionais “O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional”, cuja 7ª edição acontece em 2018,
e os Encontros Regionais, que tiveram curta duração, encerrando na 4ª edição. Em 2012 iniciam-se os Congressos
Internacionais “Vertentes do Insólito Ficcional”, já na 4ª edição, ampliando e solidificando as redes nacional e
internacional movidas em torno do Grupo. Hoje, o SePEL.UERJ também é veículo de ações do Grupo de Pesquisa
“Estudos do Gótico”, igualmente certificado pela UERJ junto ao Diretório de Grupos do CNPq, responde pela
execução de atividades dos Planos de Trabalho de dois Acordos de Cooperação Internacional firmados pela UERJ
(Universidade de Coimbra e Universitat Autònoma de Barcelona), vem publicando variados livros em parceria com o
projeto de extensão Dialogarts, além de estar, diretamente, envolvido com a criação da Revista Abusões. Neste
momento, surgem, em seu interior, os projetos Acervos Temáticos, com significativo número de livros e revistas
recebidos em doação, Dicionário Digital do Insólito Ficcional, em articulação com pesquisadores nacionais e
estrangeiros.

 
Equipe: 



 
Ana Cristina dos Santos, Eloisa Porto Corrêa Allevato Braem, Júlio César França Pereira, Magali dos Santos Moura,
Marisa Martins Gama-Khalil, Regina Silva Michelli Perim, Shirley de Souza Gomes Carreira, Matheus Tojeiro,
Rayanne Cristina da Silva, Marcelle Pereira Caputo, Thaiane dos Santos Magalhães, Thainá Santos de Souza, Bruna
Souza Marques, Pedro Henrique da Silva Neves, Tatiane dos Santos Magalhães, Ingrid Andrade Albuquerque, Elen
Pereira de Lima, Vinicius Souza Figueredo, Evertton Alves Galeão Siliprandy, Catarina Borges de Oliveira Ribeiro,
Thaiane Baptista Nascimento, Karine da Silva Costa André, Karine Sant’ Anna de Andrade, Nathan Sousa de Sena,
Tuane Silva Mattos.



 
UMA VEZ CAP-UERJ, SEMPRE CAP-UERJ: CENSO DE EGRESSOS E SUAS POTENCIALIDADES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LINCOLN TAVARES SILVA

CONTATO: lincolnt@uerj.br

 

Resumo: 

Em 1957, foi criado O ginásio de Aplicação da então Universidade do Distrito Federal (UFD) como campo de estágio
e de experimentação metodológica para os cursos de Pedagogia e Licenciaturas. Em 2001 houve a transformação da
Unidade em Instituto de Aplicação. Suas bases se voltam ao aprendizado da docência e da formação inicial e
continuada de professores. A partir de 2007, o CAp intensifica sua atuação na UERJ ao passar a compor de forma
efetiva a formação inicial dos estudantes das licenciaturas. Novos desafios se apresentam à Instituição a partir de
2014, com a entrada em vigor da política afirmativa de cotas no acesso à Educação Básica e com a criação de
Mestrado Profissional. A integração das gerações de atores docentes, técnico-administrativos, discentes e
responsáveis que atuam e atuaram na Unidade é uma preocupação. Este projeto visa articular estas gerações, por meio
do conhecimento dos perfis dos egressos da Unidade, que em 2017 completou 60 anos de existência. Consiste em
uma ação extensionista baseada em pesquisas e levantamentos que fundamentarão estudos, trocas e contatos. Visa
proporcionar acesso a histórias e memórias da Unidade e dos atores que nela vivem e viveram, possibilitando a
existência de acervo sobre a questão. Associa-se ao Centro de Memória da Unidade e a projetos outros que se
vinculem ao estudo da mesma, assim como a questões que permitam compreender a importância do patrimônio
cultural e institucional da Unidade. Possibilitará novas integrações intergeracionais dos atores da Unidade, por meio
do conhecimento de suas trajetórias de vida e de suas inserções posteriores ao CAp-UERJ. Registrará experiências
formativas praticadas na Unidade, por meio da escuta dos atores que foram beneficiários destas ações. Explicitará
diferentes momentos da vida institucional, situados em contexto social e educacional maior, com registros de avanço,
permanências e retrocessos inerentes aos diferentes períodos e situações sociais e pessoais.

 
Equipe: 

Lincoln Tavares Silva, Andrea da Paixão Fernandes, Lícia Maria Vieira Vasconcellos, Carla Magliano, Milena
Viegas Campos da Ressureição.



 
REDE DE AÇÕES COMUNICACIONAIS DA EDITORA DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: EDITORA DA UERJ

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO ZENTGRAF

CONTATO: zentgraf.eduerj@gmail.com

 

Resumo: 

A bolsista desenvolveu atividades de comunicação e, sob supervisão, pôde observar os resultados das ações
propostas. Participar da rotina de criação de conteúdos para a divulgação dos livros da Editora da Uerj via redes
sociais e também manteve um contato permanente com os meios de comunicação internos e externos, melhorando a
visibilidade da produção editorial da EdUERJ. A participação propiciou a possibilidade de interagir com uma rotina
de trabalho, com ações coordenadas e, em pouco tempo, poder avaliar o resultado dessas ações. Por não se tratar de
uma atividade burocrática, o estágio oferecido estimula a proatividade e a criatividade, além do senso de organização
no aluno. Com isso, a estudante ganha experiência para a inserção no mercado de trabalho. Durante as atividades, a
estagiária recebeu atenção específica nas questões inerentes à comunicação e à forma de utilização da construção
semântica das mensagens jornalísticas e de textos diversos. Entre os impactos mais imediatos, está o de cumprir
prazos e tarefas, para maximizar as atividades que demandam organização e constância, assim como sentir-se parte
efetiva de uma equipe.

 
Equipe: 

Ricardo Zentgraf.



 
LABORATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO – 
LSECAU

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRÉ LUIZ CARVALHO CARDOSO

CONTATO: alcarvalho8@gmail.com

 

Resumo: 

O LSECAU - Laboratório Socioambiental de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, teve seu início no ano de
2015. O LSECAU continua seguindo seu objetivo central de funcionar como um escritório modelo universitário,
desenvolvendo serviços de assistência técnica gratuita, nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia civil junto a
favelas e grupos sociais menos favorecidos economicamente, conforme prevê a Lei 11.888 de 24 de dezembro de
2008. 
Importantes parcerias foram firmadas e propiciaram o alcance de metas significativas, durante os anos de
funcionamento, dentre elas destacamos a parceria com os moradores da Favela de Manguinhos a construção de um
relatório, para comunidade de Manguinhos, com os impactos gerados pelas obras do PAC Manguinhos. O relatório,
publicado recentemente, teve como objetivo documentar e sistematizar questões relativas a diversos aspectos, como
habitação e saneamento, levantadas pelos moradores da Favela de Manguinhos, localizado na Avenida Leopoldo
Bulhões, Rio de Janeiro. O documento construído com e para comunidade visou a elaboração de materiais e relatórios
técnicos que subsidiem tanto os moradores quanto órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério Público, na
reivindicação dos direitos fundamentais dessa população. 
Destacamos, também, a atual parceria de engajamento para criação de uma casa para Lala, travesti da favela de
Manguinhos que está sem casa para Morar.
	O LSECAU – Laboratório Socioambiental de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, tem parceria com o
também projeto de extensão Arquitetando Intersubjetividades, vinculado à Faculdade de Arquitetura da Unisuam,
com o Laboratório Territorial de Manguinhos (LTM), vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP),
pertencente à Fundação Oswaldo Cruz.

 
Equipe: 

Maria Gabriela de Lima Alvarenga, Andre Luiz Carvalho Cardoso, GUSTAVO RODRIGUES LOPES TAVARES ,
Ana Clara do Couto Souto, BÁRBARA ANDRÉA SILVA COPQUE, Patrícia Gomes de Oliveira.



 
ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE PEQUENOS ASSENTAMENTOS

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA REGINA CHAVES DRACH

CONTATO: patricia.drach@gmail.com

 

Resumo: 

O objetivo central deste projeto é desenvolver diagnósticos de pequenos assentamentos (Vilas residenciais, operárias
etc.) para obtenção de dados capazes de apontar necessidades e possibilidades específicas para cada região de estudo. 
Na UERJ sem Muros 2018 será apresentado o levantamento inicial efetuado para o Centro Histórico de Petrópolis,
Rio de Janeiro, e para Vila Dois Rios em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que envolve o levantamento: da
bibliografia, de arquivos de imagens e filmes, de arquivos climáticos e outros elementos capazes de permitir o esboço
de um primeiro retrato da região. 
O projeto faz parte do GT-Conforto e do LAB-URBIS, Laboratório de Urbanismo Bioclimático Sustentável, que têm
como seu principal fundamento atuar fortalecendo a relação ensino, pesquisa, extensão e sociedade, cumprindo,
portanto a função social da Universidade.

 
Equipe: 

André Luiz Paiva Gonçalves de Oliveira e Silva, Emanuela Alves da Rocha, Rafaela da Silva Targino, Letícia Souza
de Freitas, Viviane de Almeida Duarte de Oliveira, Larissa Debiase, Luiza Rodrigues Vieira, Gabriel Lima Salgueiro
Velloso, Sara Breia Gonçalves, Fernanda Alves Barcellos.



 
CONHECENDO O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE PETRÓPOLIS/RJ.

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ARTHUR CAMPOS TAVARES FILHO

CONTATO: actavares.f@gmail.com

 

Resumo: 

A cidade de Petrópolis dispõe de diversificado, extenso e bem preservado acervo arquitetônico e urbanístico
representativo dos períodos imperial e republicano brasileiro, compreendidos entre os séculos XIX e XX. Além das
expressões neoclássica, eclética e art déco, a cidade também reúne importante e relativamente pouco conhecido
patrimônio arquitetônico modernista.
Entretanto, levantamentos realizados nos arquivos de instituições municipais, estaduais e federais vinculadas à
divulgação e preservação do patrimônio histórico revelaram que as fontes bibliográficas existentes, particularmente
no que se referem à produção arquitetônica petropolitana, tendem a privilegiar abordagens que destacam seus
aspectos mais caracteristicamente históricos, com freqüência vinculados à própria história da cidade e de seus
protagonistas, em detrimento aos aspectos mais puramente artísticos e arquitetônicos. 
Neste sentido, e no contexto associado à implantação do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro na cidade, este Projeto de Extensão se vincula intimamente ao
desenvolvimento de uma recém iniciada pesquisa sobre arquitetura petropolitana com vistas a: 1) oferecer necessária
contribuição para a consolidação da historiografia arquitetônica regional; 2) promover a valorização do patrimônio
arquitetônico local, ampliando sua difusão através da produção de conteúdo específico para veiculação em meios de
divulgação estratégicos. 
No estado atual, contatos iniciais estabelecidos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de
Petrópolis visando atrair um maior direcionamento do interesse público sobre o patrimônio arquitetônico existente
têm se revelado promissores. Esperamos, através da divulgação dos resultados de nossos estudos, poder contribuir
positivamente para o fortalecimento da ainda incipiente prática da educação patrimonial no município.

 
Equipe: 

Arthur Campos Tavares Filho, Claudia Baima Mesquita, Maria das Graças Ferreira Ladakh, Pamela de Oliveira
Lopes, Filipe Graciano Neves, Ana Clara Couto Souto, Matheus Brito, Larissa Martins Saldanha .



 
DIAGNÓSTICO DA VILA RESIDENCIAL DA UFRJ

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA REGINA CHAVES DRACH

CONTATO: patricia.drach@gmail.com

 

Resumo: 

Nesta etapa, o projeto “Diagnóstico Vila Residencial - Estratégias Bioclimáticas“ envolve a proposição de possíveis
estratégias bioclimáticas para mitigar a presença de temperaturas elevadas na Vila Residencial. Será apresentado: o
levantamento efetuado para as estratégias passíveis de aplicação na Vila Residencial bem como o levantamento das
características de cada rua da região; as maquetes computacionais geradas (Sketchup e ENVI-met) e as propostas
iniciais de introdução de vegetação de forma mais intensa na Vila Residencial.

Será incluído também na apresentação o processo de desenvolvimento da imagem do LAB-URBIS. O projeto faz
parte do GT-Conforto e do LAB-URBIS, Laboratório de Urbanismo Bioclimático Sustentável-CNPq, que têm como
seu principal objetivo atuar fortalecendo a relação ensino, pesquisa, extensão e sociedade, cumprindo, portanto a
função social da Universidade.

 
Equipe: 

André Luiz Paiva Gonçalves de Oliveira e Silva, Emanuela Alves da Rocha, Rafaela da Silva Targino, Letícia Souza
de Freitas.



 
ESDI: JANELAS ABERTAS

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LIGIA MARIA SAMPAIO DE MEDEIROS

CONTATO: ligia@esdi.uerj.br

 

Resumo: 

Atividades realizadas para divulgar a Esdi e o desenho industrial/design para alunos do ensino médio.

 
Equipe: 

Ligia Maria Sampaio de Medeiros.



 
INFORMATIVO ELETRONICO SINAL

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL BITTENCOURT PORTUGAL

CONTATO: dportugal@esdi.uerj.br

 

Resumo: 

Ações e estratégias de comunicação da Escola Superior de Desenho Industrial para congregar sua comunidade de
alunos, ex-alunos e amigos, além de informar a comunidade em geral sobre temas relevantes para a área de
conhecimento "Design".

 
Equipe: 

Ligia Maria Sampaio de Medeiros.



 
LABORATÓRIO DE CULTURA, ARQUITETURA E URBANISMO – ILHA GRANDE (LABCAU): 
TEMPORALIDADES E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL EM DOIS RIOS.

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRÉ LUIZ CARVALHO CARDOSO

CONTATO: alcarvalho8@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão Laboratório de Cultura, Arquitetura e Urbanismo – Ilha Grande (CAU Ilha Grande), nasce da
construção de parceria entre professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Esdi/UERJ e o Ecomuseu da Ilha
Grande. Assim, vinculado ao Programa de Extensão Ecomuseu Ilha Grande, o presente projeto de extensão tem como
foco central o implemento e desenvolvimento socioambiental, assim como a recuperação arquitetônica e urbanística
das várias camadas temporais de ocupação que se sobrepõem na Vila Dois Rios. A proposta do projeto de extensão é
desenvolver uma participação discente expressiva na execução de estudos e elaboração de projetos e pesquisas
arquitetônicas e urbanísticas de cunho socioambiental na Ilha Grande, colaborando para o ensino, a pesquisa e a
extensão, ao garantir uma vivência profissional complementar, aproximando os alunos à realidade socioambiental e
ao mercado profissional. O LabCAU – Ilha Grande contará com uma estrutura transdisciplinar, buscando, a partir de
um atravessamento de saberes, o desenvolvimento de estudos culturais e tecnológicos para qualificação e
desenvolvimento local. Desta forma, o LabCAU – Ilha Grande, pretende detectar potenciais e construir parcerias com
a comunidades local, grupos de pesquisa, entre outros, e também com profissionais que atuem informalmente em suas
comunidades, buscando a qualificação no desenvolvimento de técnicas, métodos construtivos ou iniciativas
sustentáveis existentes nas comunidades. O foco central será, então, a parceria com Ecomuseu para desenvolvimento
socioambiental e estudo das temporalidades de Vila Dois Rios, na Ilha Grande.

 
Equipe: 

Andre Luiz Carvalho Cardoso, Ana Clara do Couto Souto, Filipe Graciano Neves, BERNARDO DA SILVA
VIEIRA , MARIA DAS GRACAS FERREIRA, PATRICIA REGINA CHAVES DRACH.



 
PRESERVAÇÃO - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: CASARÕES E PALACETES DO CENTRO HISTÓRICO 
E PAISAGÍSTICO DE PETRÓPOLIS/RJ

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DAS GRACAS FERREIRA

CONTATO: gramaf@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentaremos os resultados já obtidos atráves  atividades realizadas de março - agosto  de 2018, conforme o plano
de trabalho e cronograma de atividades sobre o Centro histórico e paisagístico  de Petrópolis e dos imóveis da
Avenida Koeller. e  as primeiras divulgações sobre informações sobre Educação Patrimonial e do Patrimônio
tombado de Petrópolis para sua difusão..

 
Equipe: 

Maria das Graças Ferreira, Isabella Vasconcellos Teixeira da Silva, Amanda de Barros Campos, Luisa Leal da Costa,
Lucas Oliveira Camargo, Linda Tharsis Costa Alves, Barbara Fontela Rodrigues, Dayane Azevedo dos Santos, Bruna
Antunes Gomes.



 
BRINQUEDOTECA MATEMÁTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIO BRAUN SILVA

CONTATO: fabio.cra@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto teve como objetivo proporcionar aos estudantes de ensino fundamental das escolas públicas do estado
uma oportunidade de aprimoramento dos conceitos e técnicas relacionados à matemática por intermédio de atividades
lúdicas, dinâmicas e jogos que estimulem o raciocínio lógico e quantitativo. 
Para tanto, o projeto buscou desenvolver competências nos participantes através de uma abordagem prática e
contextualizada dos diferentes métodos quantitativos existentes. Dessa forma, os estudantes contemplados pelo
projeto poderão compreender a importância do uso da matemática nas diferentes contextos e aumentarão seu interesse
pelo assunto em função das ferramentas didático-pedagógicas empregadas. 
Assim, pretende-se através do referido projeto, identificar novas possibilidades de estimular o aprendizado dos
estudantes do ensino fundamental sobre os conceitos e técnicas matemáticas, bem como proporcionar aos
participantes do projeto novas perspectivas a respeito da utilização da mesma no cotidiano, visando um
aperfeiçoamento do rendimento escolar das crianças e adolescentes integrantes do projeto.

 
Equipe: 

Fábio Braun Silva, Raquel Kropf.



 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ACADÊMICAS E DE CARREIRA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALÉRIA SILVA DE MEDEIROS

CONTATO: waleriadanilo@gmail.com

 

Resumo: 

Em 2018, diversas atividades foram realizadas: 08/03/2018 - Workshop: Empregabilidade e Proatividade na Carreira:
como entrar e permanecer no mercado de trabalho. 	Workshop ministrado pela professora convidada RENATA
MACHADO RIBEIRO NUNES, Mestra em Administração de Empresas pela PUC-Rio, graduada em Administração
de Empresas pela UERJ, e professora do IAG/PUC-Rio. O workshop teve a duração de 2 horas. Participaram do
workshop 14 estudantes, sendo 13 da FAF/UERJ e uma visitante, que não identificou seu curso.   23/5/2018
Realização da palestra: Desenvolvimento de Competências de Pesquisa e Seleção de Informações.Palestra ministrada
por Ana Rachel Vieira Guilherme Teles e Luciana Zöhrer, bibliotecárias da Biblioteca CCS-B da UERJ. A palestra
teve a duração de 2 horas.  Participaram 27 estudantes, sendo 23 do curso de Ciências Contábeis, 3 do curso de
Administração e um estudante de outro curso que não identificou. Participaram, ainda, dois professores da Faculdade
de Economia da UERJ. Palestra realizada 25/07/2018 no auditório RAV 82 - Empreendedorismo: o que você precisa
saber para abrir uma empresa" Palestra realizada dia 31/07/2018 no auditório RAV 82 - Finanças Pessoais: Como
cuidar da sua saúde financeira" Atividade-Ciclo de Programa de estudos; alunos atendidos individualmente e em
pequenos grupos para ajudar a fazer um programa de estudos. De forma customizada, cada aluno parte de sua rotina
semanal, das disciplinas em que está matriculado e, de acordo com as suas aptidões e necessidades, elaboro com eles
um plano de estudo individualizado. Após uma semana de testes do respectivo plano, os alunos retornam para os
devidos ajustes, caso necessário. Adaptação de diferentes métodos de aprendizagem para diferentes disciplinas para
tornar o tempo de estudo mais eficaz e com pausas. Além disso, já recebi alunos com perguntas sobre escolhas
profissionais, como interesse na carreira acadêmica.

 
Equipe: 

Renata Kurtz, Leonel Tractenberg.



 
EMPREGABILIDADE COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIO BRAUN SILVA

CONTATO: fabio.cra@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto teve como objetivo proporcionar aos estudantes de ensino médio das escolas públicas do estado uma
maior empregabilidade e inclusão profissional, tendo como base ações que busquem capacitar os estudantes para as
diversas oportunidades existentes, tais como os programas de estágio e de jovem aprendiz. Para tanto, o projeto
buscou identificar as aptidões dos participantes através de orientação vocacional, palestras e debates sobre o Mercado
de Trabalho e sobre os fatores relevantes para inserção profissional na juventude. Dessa forma, os estudantes
contemplados pelo projeto puderam melhor compreender a sistemática do mercado de trabalho e como podem buscar
diferentes oportunidades conforme suas aptidões e competências. 
Assim, pretende-se através do referido projeto, identificar novas possibilidades de aumentar a empregabilidade dos
jovens que estão finalizando o ensino médio, bem como proporcionar aos estudantes novas perspectivas a respeito da
capacitação profissional, visando uma maior empregabilidade desses jovens.

 
Equipe: 

Fábio Braun Silva, Raquel Kropf.



 
INICIATIVA EMPRESA JÚNIOR

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADRIANA LANA RAMOS

CONTATO: contato@iniciativajunior.com.br

 

Resumo: 

A Iniciativa Consultoria é a Empresa Junior vinculada à Faculdade de Administração e Finanças, FAF/UERJ. Atua há
dezesseis anos, sendo atualmente constituída por 22 estudantes de graduação dos cursos de Administração e de
Ciências Contábeis. Tem por objetivo principal complementar a formação acadêmico-profissional dos estudantes da
FAF, oferecendo-lhes um campo prático de consultoria para micro e pequenas empresas, com projetos nas áreas de
finanças, marketing, recursos humanos, controle contábil, planejamento e estratégia de negócios. Buscando aproximar
teoria e prática, o projeto de extensão atua em duas frentes: propicia aos estudantes uma experiência aplicada em
gestão, sob supervisão do corpo docente da FAF, na elaboração e implementação de projetos externos e internos, bem
como retroalimenta a revisão permanente dos conteúdos e das metodologias de ensino, a partir do estudo e da
incorporação das vivências obtidas nos casos práticos desenvolvidos pela empresa à dinâmica das aulas de graduação.
O projeto de extensão aproxima, ainda, a comunidade externa à comunidade UERJ, sobretudo através da realização
de eventos periódicos de natureza acadêmico-científica, como forma de dar visibilidade às praticas educacionais no
campo da gestão e, simultaneamente, de aprimorar a formação dos estudantes, por meio do contato direto destes com
profissionais da área, vinculados a outras IES e/ou ativos em organizações públicas e privadas, especialistas em
gestão, com domínio aplicado de temáticas correlatas aos conhecimentos contemporâneos, abordados nos cursos de
graduação respectivos.

 
Equipe: 

Bruno Ribeiro Baptista, Fernanda Silva Alves, Leda Regina Ferreira da silva Mello, Hevelyn Vitoria Santos da Silva,
Cicero Costa Boyl, Guilherme Bruno Salema, Lorrany Silverio de Souza Silva, Keila Souza dos Santos, Karina Isis
Pereira de Paiva Costa, Paulo Gouvea Lira de Carvalho, Matheus de Araujo Almeida, Beatriz Viegas Alves, Gabriel
Tiburcio Feghali, Rebecca Lavagnole Nascimento, Felipe Gaspar Fassane Serra, Luiz Gustavo Bersch, Marcos
Santiago Ravaiole, Ian Lucatelli Cavalcante, Giulia Vieira Machado da Silva, Vladimir Alves da Silva, Ilana Loureiro
Pires Rabelo, Giselle Dolbath Barboza Braga.



 
LABORATÓRIO DE GESTÃO E TECNOLOGIA SOCIAL

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLYLE TADEU FALCÃO DE OLIVEIRA

CONTATO: carlyle.falcao@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação de poster com explicação sobre as atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Gestão e Tecnologia
Social - LGTS.

 
Equipe: 

Carlyle Tadeu Falcão de Oliveira, TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA GOUVEIA , Antonio Luiz de
Medina Filho, Sérgio Baptista Dantas.



 
LABORATÓRIO DE NARRATIVAS SIMBÓLICAS AUDIOVISUAIS - LANSA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO LUIZ DE MEDINA FILHO

CONTATO: antonioluizmedina@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação da proposta do novo laboratório à comunidade e convite à participação..

 
Equipe: 

Antonio Luiz de Medina Filho.



 
NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALÉRIA SILVA DE MEDEIROS

CONTATO: waleriadanilo@gmail.com

 

Resumo: 

Núcleo de Estudos Avançados em Logística e Supply Chain (NEALS) promove a participação dos alunos em
atividades acadêmicas, estabelece  um centro de pesquisa avançada em logística, desenvolvendo pesquisas em áreas
estratégicas para a logística nacional. Realiza periodicamente seminários/Workshops voltados para a discussão de
temas relevantes da área de logística na UERJ, Centro Universitário Carioca (Unicarioca) e FAETEC..

 
Equipe: 

Paulo Henrique Lima, Davidson Santos.



 
OBSERVATÓRIO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VIRGILIUS DE ALBUQUERQUE

CONTATO: virgiliusa@hotmail.com

 

Resumo: 

Exposição e esclarecimentos acerca da a legislação correlata à responsabilidade fiscal e aos regimes de recuperação
fiscal à luz das Leis Complementares federais n. 101/2000 e 159/2017.
De modo análogo, apresentação da legislação do Estado do Rio de Janeiro atinente ao regime de recuperação fiscal,
como, por exemplo, a Lei Complementar 176/2017, a Lei 7.629/2017, e demais normativos estaduais instituídos com
a finalidade de adesão do Estado ao referido regime.
Apresentação das principais medidas constantes do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, bem
como de suas estimativas que visam o equilíbrio das contas públicas estaduais.

 
Equipe: 

Virgilius de Albuquerque.



 
GRUPO DE PESQUISA EM REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA DE BANCOS E MEIOS DE 
PAGAMENTOS (RCBP)

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RAFAEL PINHO SENRA DE MORAIS

CONTATO: rpinhodemorais@gmail.com

 

Resumo: 

Poster explicitando as atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa, os temas abordados e os artigos
desenvolvidos pelo grupo.
Das conversas com as pessoas interessadas surgirão novos temas para pesquisa e artigos para jornais, e surgirão novos
interessados em participar das frutíferas dicussões e eventos deste grupo de pesquisa com foco em pesquisa
acadêmica mas também em atividades de interesse da comunidade em geral, relativas à concorrência entre bancos e
regulação de instituições financeiras que favoreçam o interesse público e relativas a meios de pagamento (como
cheques, papel moeda e cartões de crédito).
Recentemente, por exemplo, realizamos um seminário de grande repercussão na UERJ sobre Moedas Virtuais (tipo
bitcoin). O UERJ SEM MUROS será uma oportunidade de informar sobre os assuntos abordados em nossos
encontros, pesquisas, artigos e eventos, e divulgar atividades futuras.

 
Equipe: 

Rafael Pinho Senra de Morais, Pedro Hemsley, Susan Schommer, Christiano Arrigoni, Andrea Ugolini, Felipe Nunes,
Gabriel Carvalho, Bruno Cabral, Marcos Alonso Guimarães.



 
BRINCANDO NO HUPE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO BARROSO TAVARES

CONTATO: candidabrinquedoteca@gmail.com

 

Resumo: 

Introdução: A Brinquedoteca do HUPE foi criada pelo Projeto BrinQsaúde em cumprimento a Lei Federal nº 11.104/
2005 e faz parte da proposta de humanização HUPE/UERJ, como núcleo criador e organizador de atividades e
projetos dirigidos às crianças, adolescentes, seus familiares, equipe de saúde e funcionários do HUPE. Seu foco está
voltado para a ação profilática na busca por melhores relações entre profissionais, usuários, voluntários, e como
Projeto de Extensão “Brincando no HUPE” campo de ensino e pesquisa.
Objetivos: Preservar o direito da criança/adolescente brincar, se expressar e desenvolver os recursos necessários ao
enfrentamento da doença, sua adaptação a novas situações e ambientes. Promover a interação da criança com pessoas
e objetos, explorar a criatividade, conhecer limites e ampliar seu repertório de comportamento de forma prazerosa e
significativa.
Metodologia: A Brinquedoteca do HUPE é um espaço criado para favorecer a brincadeira e assegurar o direito de
brincar no hospital. Nela são desenvolvidas atividades lúdicas através de jogos, brinquedos variados, livros de
histórias, gibis, material de pintura e desenho. Suas ações são desenvolvidas na BRINQUEDOTECA DO
AMBULATÓRIO E ENFERMARIAS PEDIÁTRICAS - CIPE, ISOLAMENTO, UTIP E NESA. Importante
ressaltar, que durante a brincadeira são enriquecidas as relações familiares, social, multiprofissional, criando espaços
de convivência e interações livres de preconceitos. 

Resultado: A Brinquedoteca do HUPE não é apenas uma questão humanitária, é também um local de recuperação da
saúde, de escolhas e experiências prazerosas. Local onde surgem situações de aprendizagem que permitem à criança/
adolescente sentir-se viva, capaz, conectada ao mundo externo, mesmo se encontrando hospitalizada. Enquanto
brinca, vivencia experiências ativas, agradáveis, provedora de um bem estar favorável a sua saúde física e mental que
poderá contribuir com a sua recuperação e consequentemente antecipar o seu retorno ao lar.

 
Equipe: 

Mariana Sampaio Silva, Cândida Mirian de Vasconcelos Santos, Vera Lucia Oliveira.



 
CANGA LITERÁRIA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MONICA DE CASSIA FIRMIDA

CONTATO: mfirmida@gmail.com

 

Resumo: 

A leitura pode ser, além de fonte de cultura, prazer e encantamento, um importante instrumento para estimular
reflexões, ampliar a visão de mundo e promover o desenvolvimento de empatia e humanização. A fase da vida
estudantil na universidade é um período de investimento no desenvolvimento de conhecimento científico e
habilidades técnicas, em que se convive com pessoas e realidades diversas, enquanto muitos outros momentos
importantes da vida pessoal ocorrem. Apesar de ser momento positivo, de crescimento pessoal e profissional, também
é período marcado por muitas demandas e rico em reflexões, que, não raro, levam ao sofrimento psíquico, que tem
sido comum e destacado nas mais variadas áreas de formação. O Canga Literária é um projeto de extensão novo, que
tem como principais objetivos, através da literatura e do debate coletivo, proporcionar momentos e espaços de
inclusão e convivência agradáveis na universidade, com reflexões e análise crítica de situações variadas, promovendo
convivência saudável, promoção de saúde mental e contribuindo para a formação técnica e humana dos participantes.
Resultado de uma parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas e o Instituto de Letras, este projeto está vinculado
ao programa LerUERJ. As atividades principais são a leitura coletiva de um livro por mês, facilitada por ambiente
virtual (grupo de Facebook), com um encontro mensal para debate presencial acerca da obra lida. Neste UERJ sem
muros será apresentada a experiênciadesde a criação deste projeto: as ações de extensão realizadas,  reflexões sobre
os pontos positivos, os desafios e perspectivas.

 
Equipe: 

Mônica de Cássia Firmida, Sandra Pereira Impagliazzo, Paulo Roberto Bose Ximenes Pedrosa, Jonathan Julio
Macedo de Paula, Raphael Salomão Khede, Bruno Rego Deusdara Rodrigues, Natan Iorio Marques, Francisco
Barbosa Neto, Mariana Teixeira Konder, Fernando Pereira Impagliazzo.



 
DISCIPLINA DE RADIOLOGIA NO FACEBOOK

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTO MOGAMI

CONTATO: ioga@pobox.com

 

Resumo: 

Por meio de um poster, a Disciplina de Radiologia da UERJ apresentará um resumo das principais atividades:
entrevistas sobre temas médicos atuais, projeto de pesquisa em chicungunha, discussão de casos clínicos que
ocorreram no HUPE sob o ponto de vista do radiologista.

 
Equipe: 

roberto mogami.



 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PARASITOSES E QUESTÕES NUTRICIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDUARDO JOSÉ LOPES TORRES

CONTATO: eduardo.torres@uerj.br

 

Resumo: 

QUESTÕES NUTRICIONAIS E PARASITOSES INTESTINAIS NOS PRIMEIROS ANOS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA:Atuamos no campo da Educação em Saúde, abordando questões nutricionais atreladas a infecção por
enteroparasitoses. Realizamos atividades em Escolas do Rio de Janeiro, principalmente com estudantes do primeiro
segmento do ensino fundamental, já que esta é a população com maior prevalência de parasitoses. Vamos apresentar
as atividades realizadas em turmas da educação infantil ao quinto ano na Escola Municipal Diogo Feijó, Alto da Boa
Vista. Realizamos atividades com professores, alunos, direção e demais funcionários da escola; a primeira etapa do
projeto consistiu na observação dos estudantes durante o horário de almoço, com o objetivo de construir um vínculo
entre nós, os estudantes e funcionários da escola. Durante a observação focamos na maneira como os estudantes se
comportam durante a refeição, quais eram os tipos de alimento consumidos, a quantidade de cada tipo de alimento
que era ingerido, dentre outros aspectos comportamentais que têm relevância nutricional. A segunda etapa do projeto
foi atuando diretamente com os estudantes e professores, durante seis semanas realizamos atividades de vídeo,
oficinas de montagem do ciclo de vida dos parasitos associado aos hábitos de higiene e alimentação, além de rodas de
conversa para reforçar os pontos associados a nutrição e prevenção de parasitoses intestinais. Finalizando a atividade,
realizamos uma pequena feira, no dia da reunião com os pais, onde tivemos a oportunidade de dialogar com eles e ter
um retorno de como a atividade estava repercutindo no cotidiano das crianças com as suas famílias. Nesta feira
realizamos a demonstração de modelos didáticos de parasitos, parasitos em formol e microscopia. Esta atividade do
projeto teve a duração total de seis meses e, após três meses, entregamos a direção da escola um relatório contendo
todas as informações das atividades desenvolvidas.

 
Equipe: 

Anna Paula de Faria Brito, Camilla Cunha Belo, Eduardo José Lopes Torres.



 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREVENÇÃO DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RENATA HEISLER NEVES ALVES DE OLIVEIRA

CONTATO: renataheisler@gmail.com

 

Resumo: 

A educação em saúde deve promover ações para resolver e modificar situações-problema que causam doenças tendo
enfoque educativo predominantemente preventivo. Neste contexto, entendendo o papel educacional dos enfermeiros
junto à comunidade, considera-se que estes devem amparar indivíduos desassistidos que são alvo de um ciclo
inóspito, propenso à aquisição de doenças, dentre elas, as parasitoses. Nosso objetivo é promover estratégias de
educação e saúde através de atividades educativas visando a prevenção das parasitoses, bem como, realizar a
integração dos acadêmicos de enfermagem com a comunidade externa através da participação e atuação nessas
atividades práticas facilitando o processo de ensino-aprendizagem e consequentemente, aprimorando a temática
educação em saúde no perfil de formação do enfermeiro. As ações são fundamentadas em temas da área de
parasitologia e higiene selecionados e elaborados pelos alunos de enfermagem e estão diretamente relacionadas as
parasitoses que apresentam maior incidência na população, considerando, principalmente, a dificuldade ao acesso dos
indivíduos mais carentes ao saneamento básico. As áreas de atuação do projeto são casas de acolhimento social as
quais abrigam crianças em idade escolar oriundas de comunidades carentes sendo a metodologia educativa
direcionada de acordo com a realidade desta população. O projeto baseia-se em atividades didáticas como palestras,
jogos, desenhos, dramatizações, brincadeiras, folders, cartilhas que exercem uma função significativa no
desenvolvimento do entendimento da importância dos hábitos de higiene, tendo o propósito de conscientizar a
respeito das formas de contaminação e profilaxia das doenças parasitárias negligenciadas. Acreditamos que o projeto
de extensão permite um avanço pedagógico aos graduandos, não só através da aquisição do conhecimento, mas
também através da valorização de uma importante área da Enfermagem que poderá ser utilizada futuramente na sua
atuação profissional.

 
Equipe: 

Regina Lucia M. Henriques, José Roberto Machado e Silva, Regina Maria Figueiredo de Oliveira, Alexandre Ribeiro
Bello, Patricia Ferracioli Siqueira Lemos, Thereza Christina Mo Y Mo L. Varella, Renata Lopes Macedo, Marina
Maria Bernardes da Conceição, Juliana Ferreira Gomes da Silva, Ana Beatriz Ferreira Cabanas, Renan Simeone
Moreira, Amanda Campos Bentes, Larissa Nascimento da Rocha, Daniele Dias Correa, Alessandra de Lacerda Nery.



 
EDUCAÇÃO DIFERENCIADA INDÍGENA E PRODUÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA - PRÁTICAS EM 
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MONICA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS LIMA

CONTATO: monicalimasol@gmail.com

 

Resumo: 

Introdução: Uma educação libertadora com viés indígena atenta a pluralidade epistemológica é um desafio diante dos
constantes ataques aos povos tradicionais. A Aldeia-Cesac é uma extensão da Universidade Intercultural Indígena
Aldeia Maracanã (UIIAM). É um polo de resistência e articulação de saberes indígenas integrados às práticas sociais
inclusivas em prol do bem-estar socioambiental. Objetivo: Resgaste da memória e cultura indígena. Ensino de
ciências para comunidades marginalizadas. Integração com diferentes atores sociais com o intuito de promover a
educação popular e ambiental dentro e fora da universidade sob a perspectiva indígena. Fortalecimento das aldeias
urbanas. Metodologia: As metodologias aplicadas baseiam-se na educação ambiental e cultura Indígenas. Nosso
projeto pedagógico valoriza a experiência prática na resolução de problemas concretos cujas ações foram construídas
e registradas coletivamente. Resultados: Participação na feira agroecológica da Uerj. Integração ao grupo de
Agroecologia Manga Rosa Uerj para plantio e compostagem com a participação de crianças da comunidade metrô-
mangueira. Curso de língua e cultura Tupi-Guarani. Reflorestamento da Aldeia Maracanã com plantio de orgânicos.
Criação de canteiro com ervas medicinais. Construção de Banheiro seco e sistema de fossa por evapotranspiração
integrada a horta (em andamento). Auxilio na construção de ocas de madeira e bambu. Organização do COIREM
(Congresso Intercultural de Resistência Maracanã) composto por indígenas de diversas etnias e apoiadores
objetivando a construção da primeira universidade indígena do Brasil. Participação na organização do CFPBIO
(Curso de formação Política da Biologia) com estudantes de biologia para discutir “colonialidade”.Organização de
Vivência Agroecológica do ERGA(Encontro Regional de Grupos de Agroecologia).Participação no gt de extensão
“Ecologia Política e Educação Ambiental de Base Comunitária na América Latina". Preparação e aplicação de aulas
de Biologi

 
Equipe: 

Renato Lucio de Oliveira Martins, Camila Jourdan, Mônica Lima.



 
ENSINANDO A VIVER

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CHRISTINA PAIXAO MAIOLI

CONTATO: mcpmaioli@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto de capacitação Ensinando a viver (DEPEXT 4612), é uma ação de ensino, que visa promover cursos e
palestras tendo por tópicos a valorização e a instrumentalização para a vida e a prevenção do suicídio. O Projeto em
questão foi criado em 2014, a partir de uma demanda do Programa UERJ pela VIDA (DEPEXT 4201), que desde
2008, tem como meta trabalhar em prol da Humanização da Universidade, através de ações que assegurem um
ambiente solidário e plural, comprometido com a qualidade de vida da sua comunidade e desta maneira atuando mais
eficientemente na prevenção do suicídio na UERJ. O projeto espera promover a disseminação e o debate de assuntos
relacionados à prevenção do suicídio e à valorização e preparação para a vida dentro e fora da UERJ, pretendendo
alcançar alunos, professores, técnico-administrativos, além de profissionais das áreas de saúde e educação, que
diariamente lidam com pessoas e problemas relacionados à saúde mental e qualidade de vida, além de disseminar tais
informações em espaços fora da UERJ. Nesta UERJ sem Muros, apresentaremos as ações desenvolvidas pelo projeto
nos anos de 2017 e 2018.

 
Equipe: 

Maria Christina Paixão Maioli, Débora Helena do Nascimento, Deise Rezende Sanches, Rachel Alonso de Azevedo,
Mariana Carneiro Silva.



 
ESPAÇO FEMINISTA DE ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE – EDUCAÇÃO 
DIFERENCIADA SEGUNDO A CULTURA INDÍGENA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MONICA CRISTINA BRANDAO DOS SANTOS LIMA

CONTATO: monicalimasol@gmail.com

 

Resumo: 

Nosso projeto se compromete com a criação de uma Escola Feminista segundo a pedagogia indígena, um espaço em
que possamos trocar saberes e fazeres em defesa de nossas memórias e lutas cotidianas. Oferecemos formação
feminista e acolhimento à mulheres, pois entendemos que a mudança da realidade só poderá ser fruto de uma
construção coletiva em dialogo com nossa ancestralidade. Nossos encontros de formação acontecem mensalmente,
assim como nossas reuniões de planejamento. Nossa formação política de caráter teórico-prático é feita a partir das
pedagogias indígenas, populares e libertárias. Nos voltamos para os mais diversos recortes de movimentos feministas,
de auto-organização e ação direta.Os encontros são organizados de maneira auto-gestionada e são abertos a crianças e
bebes, sendo o cuidado revesado entre todas presentes. Esse cuidado é o embrião de nossa organização rumo à
construção de uma creche comunitária que por hora funciona em nossos encontros formativos, oficinas e reuniões.
Além disso, oferecemos acolhimento à mulheres em situação de risco e criminalização com apoio jurídico e
psicológico; assim como oficinas de auto-defesa feminina física e emocional, formação perfomática, oficinas de
autonomia financeira. Nossos encontros formativos são itinerantes, ao longo de nosso trabalho atuamos na Mangueira
em contato com o ADEP (Ação Direta em Educação Popular), na Quinta da Boa Vista, no Espaço Cultural
Resiliencia em Vicente de Carvalho, no CESAC - Centro de Etnoconhecimento Sociocultural e Ambiental Caiuré,
entre outros. Atuamos também na Aldeia Marakana, participando da construção do COIREM – Congresso
Intercultural de Resistência Marakana, trocando saberes com o Círculo do Sagrado Feminino e construindo a Oca
Feminina. Ainda em relação as mulheres indígenas, participamos do livro Guerreiras – Mulheres indígenas na cidade,
mulheres indígenas na aldeia, coordenado pela editora Pachamama. Ajudamos também na organização de seu
lançamento que ocorreu no Palácio

 
Equipe: 

MONICA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS LIMA, LETYCIA FACIROLLI MATTOS, EVANA REGINA
ROMÃO, LUIZA FREIRE NASCIUTTI, MARIA EDUARDA TAVARES, PAULA CATÃO GRISOLIA
DAMASO, AMANDA DE MELLO CALABRIA, HANNAH DA CUNHA TENÓRIO , CAMILA APARECIDA
RODRIGUES JOURDAN, MARIA CRISTINA CALLADO DE SOUZA , MÁRCIA REGINA DA SILVA
MONTEIRO.



 
EXTENSÃO EM ALCOOLOGIA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): OSVALDO LUIZ SAIDE

CONTATO: osaide@hotmail.com

 

Resumo: 

No Poster desse ano o Projeto de Extensão em Alcoologia se preocupa em mostrar seu trabalho na recepção ao
atendimento de pacientes alcoolistas em ambulatório. Procuramos a meta de uma atenção integral ao paciente, com
atendimento médico, psicológico, social e de núcleo familiar. Todo o paciente passa por uma entrevista inicial sócio-
demográfica e atendimento médico. A família é vista pela enfermagem que avalia a necessidade de acompanhamento
do núcleo familiar, Todos são apresentados a um acompanhamento paralelo pelo AA (Alcoólicos Anônimos) e a
família pelo Al-Anon. Entre os testes de confirmação diagnóstica fazemos o AUDIT e o SMAST. São avaliadas
comorbidades clínicas e psiquiátricas inclusive com exames laboratoriais e de imagem. Atenção especial é dada ao
deficit cognitivo utilizando o MMSE e Teste do Relógio. Casos selecionados passam a psicoterapia. Testes
posteriores visam esclarecer presença de outras patologias mentais como depressão, retardo mental, bipolaridade etc.

 
Equipe: 

Osvaldo Luiz Saide, Amaury José da Crux Júnior, Juliana Mascarenhas, Carina Vicente Novo.



 
FAMÍLIAS ENLUTADAS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CHRISTINA PAIXAO MAIOLI

CONTATO: mcpmaioli@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Famílias Enlutadas vem sendo desenvolvido dentro do Programa UERJ pela Vida, que promove um espaço
de escuta especializada voltada para membros das famílias que perderam um ente querido de forma trágica por
suicídios ocorridos no Campus UERJ/Maracanã. O trabalho é extensivo também a amigos da vítima e à comunidade
da UERJ (alunos, professores etc.), que de alguma forma tinham tido relação com a pessoa que cometeu suicídio.
Desde a sua criação, o Projeto Famílias Enlutadas tem estudado os fatores que levaram as vítimas de suicídio a
cometerem tal ato, a partir da utilização do método do Genograma, que tem por intuito discriminar e organizar as
situações problemáticas, buscando compreender as possíveis complicações psíquicas existentes na estrutura familiar
do sujeito, rastreando a sua herança geracional. Identificamos as características da psique da pessoa que cometeu o
suicídio, por intermédio da realização de entrevistas com familiares e pessoas próximas ao sujeito que faleceu, com o
objetivo de realizarmos a autópsia psicológica para então compreendermos as possíveis variáveis que levaram ao
suicídio como desfecho.

 
Equipe: 

Glória Maria Silva, Mariana Carneiro Silva.



 
HLV +

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLA MOURA CAZELLI

CONTATO: carlacazelli@terra.com.br

 

Resumo: 

O curso médico é centrado no modelo biomédico, com sobrecarga de conteúdo teórico, estímulo ao individualismo e
foco nas doenças, com consequente alienação/isolamento da vida dos pacientes como defesa do aluno e do futuro
médico. Os objetivos são: Valorizar o encontro humano, facilitar o início do ciclo hospitalar, priorizar pessoas mais
do que “objeto de estudo”, resgatar a comunicação médico-paciente e desenvolver as competências da medicina
centrada na pessoa. Os alunos dos 2º/3º anos, em duplas, aproximam-se para estabelecer uma relação de escuta ativa/
afetiva, onde os pacientes falam sobre as questões de sua vida e suas experiências nas internações. Eles também
promovem atividades lúdicas envolvendo toda a enfermaria. Quinzenalmente encontram-se, apresentando portfólios
das visitas até a alta. Os alunos desenvolvem a capacidade de: criar vínculo, desfocado da doença; e introduzir a
história de vida, respeitando os contextos socioculturais.

 
Equipe: 

Mayara Bastos Souza.



 
JORNAL BRASILEIRO DE TELESSAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA

CONTATO: coordenacao@telessaude.uerj.br

 

Resumo: 

CONTROVÉRSIAS PARA A INDEXAÇÃO DE ARTIGOS EM TELESSAÚDE -  JORNAL BRASILEIRO DE
TELESSAÚDE
INTRODUÇÃO: 
Indexação coordenada é a atribuição a um dado documento de um conjunto de descritores que definem, totalmente e
de forma complementar entre si, o seu assunto ou conteúdo ideológico. Na Telessaúde, segundo a literatura, há uma
extensa limitação na uniformização de descritores para a pesquisa e para a publicação de artigos. O objetivo deste
trabalho é apresentar as controvérsias nos unitermos mais utilizados nas publicações em Telessaúde. indexados.
MÉTODO: 
Revisão da literatura mais recente através da utilização da base de dados do PubMed, além da análise da quantidade e
da frequência dos termos do DECS e, posteriormente, do MeSH, para a identificação e listagem dos unitermos
disponíveis ao longo dos anos.
RESULTADOS: 
10.217 unitermos foram encontrados relacionados a publicações em Telemedicina e/ou a Telessaúde. A literatura
destaca como os mais utilizados em ordem crescente de frequência  “Remote Consultation”, Internet e “Cell Phones”.
Em relação a área do conhecimento há conflito na utilização de  “Telemedicine” que é aplicada para diferentes
profissões de saúde independente de Medicina e “Telehealth” que é muito utilizado em publicações exclusivamente
relacionadas á atividades médicas à distância. Na utilização de tecnologias para assistência remota os unitermos
“Teleconsultation” e “Teleconsult” são utilizados tanto para artigos que discutam sobre a prestação de serviços em
saúde  à distância diretamente com o paciente como para a segunda opinião, consultoria, entre profissionais de saúde.
CONCLUSÃO: 
A ausência de uniformização dos unitermos em Telessaúde impacta diretamente na indexação de artigos em
periódicos, como o Jornal Brasileiro de Telessaúde, assim como no delineamento do rumo da pesquisa e das
aplicações da Telessaúde.

 
Equipe: 

Juliana Magalhães Aguiar Cardoso, Julien Dines Labarrere, Alexandra Monteiro.



 
LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA DA UERJ - LIGA DE PEDIATRIA UERJ (LIPED UERJ)
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COORDENADOR(A): ISABEL REY MADEIRA
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Resumo: 

Em maio de 2017, foi formada a nova equipe de gestão da Liga de Pediatria da UERJ, composta por alunos de
medicina. Essa gestão teve início em um período de profunda crise financeira da universidade, cercado por greves,
atrasos nos calendários acadêmicos e, consequentemente, uma dificuldade na realização de atividades de extensão.
No entanto, mesmo com todos esses desafios, conseguimos, em agosto, realizar o I Simpósio de Cuidados Paliativo
Pediátrico no HUPE, contando com 92 participantes de diversas áreas da saúde. O evento teve grande sucesso,
atingindo a quantidade máxima de inscrições e se mostrou muito proveitoso para seus participantes e gestão
proporcionando experiência na criação, organização e divulgação de simpósios, bem como desenvolvimento de
trabalho em equipe. Em março de 2018, realizamos uma palestra sobre Abordagem Inicial ao Paciente Pediátrico
Grave. Em seguida, nos meses de abril e maio, desenvolvemos uma série de quatro aulas, em parceria com a Liga
Acadêmica de Infectologia (Linfect), abordando infectologia pediátrica. Com a aparente melhora da situação
financeira da faculdade e regularização dos calendários acadêmicos, a Liga de Pediatria da UERJ tem conseguido
uma maior atuação no ano de 2018, além do desenvolvimento de projetos de extensão. A exemplo disso, em
comemoração ao dia do pediatra (27/07), realizaremos um evento na Quinta da Boa Vista em agosto, com atividades
lúdicas e orientações acerca da saúde infantil, bem como stands para avaliação antropométrica, aferição de pressão,
entre outras medidas, visando orientar as crianças e seus pais. Para suprir uma demanda da população local, está
sendo elaborado junto ao Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA), um projeto de extensão na Escola
Municipal Orsina da Fonseca. Segundo às demandas da própria escola nós iremos conversar e orientar adolescentes
sobre higiene e educação sexual, temas frequentemente negligenciados, embora de extrema relevância para essa faixa
etária.

 
Equipe: 

Camila Gonçalves Pessanha, Rebeca Cunha da Silva Miranda, Rafaela de Souza Lopes, Renan Paulo Rocha, Lucas
Nunes Cardozo, Juliana da Costa Rosa, Luiza Harcar Muniz, Mateus Benac Cavalcante, Gabriela Coelho Miranda
Ale, Renata Coelho da Silva Ramos, Roberta Guimarães Macedo de Oliveira, Nina Rocha Zenha, Luisa Paes Rangel
de Sousa, Gabriella Pinheiro Bramili, Fernanda Gomes Abrantes, Taciana Bragança Pereira, Bianca Penner Oliveira
de Paula, Sara Regina Neto Pereira, Caroline Del Carmen da Costa Diaz, Amanda de Mello Freire, Mayara Bastos
Souza, Igor Barcelos de Araújo.



 
LIGA DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL
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Resumo: 

A Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da FCM/UERJ (LIPSIQ/FCM-UERJ) foi criada em 2017, ano de incertezas
quanto ao futuro da UERJ e do HUPE, com o objetivo de discutir como a Medicina se relaciona com o campo da
Psiquiatria, incluindo temas como qualidade de vida e saúde mental, estigma e abordagem ao sofrimento psíquico.
Além disso, pretendeu abordar a formação médica em questões relativas à saúde mental dos pacientes e dos alunos. 
A LIPSIQ/FCM-UERJ definiu algumas linhas de atuação: (1) aproximar o aluno ao campo da Psiquiatria e Saúde
Mental, trabalhando o conhecimento adquirido no curso regular por discussão e crítica da complexidade e sofrimento
da mente humana, visto que  pensar em saúde mental é essencial a todas as áreas da Medicina; (2) colaborar na
inserção social do paciente portador de transtornos mentais, o que se deu com o projeto LigAÇÃO, que desenvolveu
atividades artísticas aos fins de semanas visando promover lazer, cidadania e cultura, envolvendo equipe de plantão,
pacientes internados e ambulatoriais e voluntários como alunos, artistas, educadores físicos e terapeutas ocupacionais;
(3) informar a população sobre questões relativas ao estigma ligado à loucura através da atividade realizada na Praça
Maracanã, durante o "UERJ na Praça", em que montamos um painel e discutimos com os passantes o tema "mitos e
verdades sobre a loucura". Dessa ocasião, surgiu o "Cuidando de Quem Cuida", evento que abordou saúde mental/
prevenção ao suicídio do estudante de medicina e reuniu docentes, discentes e convidados de várias áreas de saber da
UERJ. 
Em 2017, a LIPSIQ fez das incertezas do futuro a oportunidade de pensar saúde e aprendizado, reforçar e criar laços
entre cursos, departamentos, docentes e discentes. Entendemos que as atividades desenvolvidas foram coerentes com
os objetivos propostos, tendo reforçado a importância desse projeto na formação de uma medicina mais completa e
humana e de uma experiência universitária mais saudável para nós alunos.

 
Equipe: 

Carolina Machado Santafé, José Davi Fajardo Villela Martins Pompílio da Hora, Jessica Acacio de Oliveira.
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Resumo: 

CRIAÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE INOVAÇÃO E TELEMEDICINA NA FACULDADE DE CIÊNCIAS
MÉDICAS UERJ
OBJETIVO: 
Apresentar o processo de criação da Liga Acadêmica de Inovação e Telemedicina (LITel) na Faculdade de Ciências
Médicas da UERJ.
MÉTODO: 
7 alunos da graduação em Medicina propuseram a criação da LITel em 11/2017, sob supervisão docente e com o
apoio do Telessaúde UERJ, tendo em vista o cenário da Telemedicina no Brasil. Reuniões foram realizadas e foi
definido o Regimento Interno e o Plano de Comunicação da Liga. 
RESULTADOS:
A LITel foi criada em maio de 2018 e aprovada como um Projeto de Extensão da UERJ em junho de 2018. A Liga
tem por missão promover a Educação, a Pesquisa, a Extensão e a Inovação na área do conhecimento da Telemedicina
e Telessaúde e por visão estimular o uso e a integração interdisciplinar e multidisciplinar, mediada por diferentes
tecnologias, na Faculdade de Ciências Médicas assim como com outras unidades acadêmicas da UERJ e com
diferentes centros de conhecimento no Brasil e no exterior. O plano de comunicação promove a informação e o
debate sobre temas estruturantes e polêmicos em Telemedicina e Inovação na Medicina utilizando as Redes Sociais.
No Instagram e no Facebook há a divulgação de infográficos, notícias e de eventos e no Twitter foi criado o Clube de
Revista para o compartilhamento de artigos científicos. No YouTube, é apresentado o ‘C@fé com o Especialista’,
com aulas e entrevistas com convidados que são especialistas nas temáticas desenvolvidas. Até o presente momento,
20 posts foram realizados.
CONCLUSÃO:
Como meta para 2018 está prevista a realização de um evento para o debate direto com os ligantes sobre a Inovação e
o impacto da Telemedicina.

 
Equipe: 

Andrine Barbosa Salvino, Greisson Peixoto Rangel, Isabel Maria Santos Lacerda, Mateus Ornellas Grandine do
Amaral, Mayara Neto da Silveira, Thalia Almeida da Silva, Alexandra Monteiro, Juliana Magalhães Aguiar Cardoso .



 
LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS
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COORDENADOR(A): MARCOS BETTINI PITOMBO

CONTATO: lacuerj@gmail.com

 

Resumo: 

Tendo em vista seus dois pilares principais, o de aprofundamento nas disciplinas cirúrgicas durante a vida acadêmica
e o de realização de projetos e campanhas relacionadas a essa área médica para promover saúde e educação à
comunidade local, a Liga Acadêmica de Cirurgia (LAC–UERJ) conseguiu mobilizar uma maior participação de
alunos do curso de medicina da FCM e atingir um público-alvo bem mais extenso em comparação ao ano de 2017.
Durante o curso das atividades da LAC, os assuntos abordados foram pesquisados e avaliados junto aos alunos
interessados para que estes fossem de maior adesão e preenchesse verdadeiras necessidades da comunidade.

 
Equipe: 

Natália da Costa Hipólito , Lucas da Motta Saito, Izabel dos Santos Tróia, Ligiane Cristina Carnaval, Gustavo
Santana Sakamoto, Lorrany Kelly Mafra, Lawrence Brito de Assis, Tan Ying Jie, Evelyn Passos Cardoso, Fagner
Silva dos Santos, Marianne Vitoria de Abreu Jesus, Bárbara Bezerra de Almeida, Elias Silva Fernandes, Mariana
Maguessi Pereira, Ingrid Villa Franca da Silveira Rubinstein, Mayara Bastos Souza.
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Resumo: 

A LAMEEx, fundada por acadêmicos da FCM da UERJ, tem por objetivo divulgar e amplificar o conhecimento sobre
a Medicina do Esporte e do Exercício, bem como as doenças e os benefícios relacionados à atividade física. No ano
de 2018, a LAMEEx retornou com um módulo de palestras ministradas por especialistas aos estudantes de Medicina,
Nutrição e Educação Física da UERJ. Em março, abril e maio de 2018, a LAMEEx ministrou palestras sobre o uso de
macronutrientes em relação ao desempenho na atividade física, como um projeto interdisciplinar, unindo a Medicina
do Esporte, Nutrição e Educação Física. As palestras ministradas tiveram como tema “Carboidratos e sua importância
no exercício físico”, “Proteínas: Suplementação no Exercício Físico” e “Lipídeos: Sua aplicabilidade no esporte e no
exercício físico”. Recebemos alunos de diversos cursos, inclusive profissionais já graduados, tivemos auditórios
lotados e emitimos certificados aos alunos presentes nas palestras. O projeto foi muito elogiado pelos presentes, que
viram nas palestras um complemento de assuntos que acabam por ser pouco abordados em sala de aula.
Temos como planejamento, para o segundo semestre, ministrar mais um módulo de aulas, dessa vez incluindo
micronutrientes no exercício. Além desse projeto, planejamos realizar um simpósio que trate sobre a fisiologia do
exercício e outros temas que estão em discussão entre os membros da LAMEEx.
Além das aulas, a LAMEEx também desenvolve projetos de pesquisa que são orientados pela professora Patrícia
Dutra e seu aluno de Doutorado Thiago Guimarães. Temos um manuscrito em preparação, onde relacionamos a saúde
do aluno acadêmico de medicina com a atividade física por ele desempenhada. No laboratório de Imunofisiologia do
Exercício desenvolve-se pesquisas que investigam o efeito do exercício físico no sistema imunológico, nas quais a
LAMEEx está inserida.

 
Equipe: 

Patricia  Maria Lourenço Dutra, Luisa Machado.
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Resumo: 

A Liga Acadêmica de Medicinas e Espiritualidade apresentará uma linha do tempo com sua trajetória e atividades
realizadas tanto sozinha quanto em conjunto com outras ligas e instituições.

 
Equipe: 

Julia Azevedo da Silva, Bianca Penner, Mayara Moreira, Alana Ripardo, Carlos Roberto Figueiredo.
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Resumo: 

Será apresentada uma pesquisa realizada entre os estudantes das faculdades e institutos da área de saúde da UERJ que
participaram do curso anual de Gênero e Sexualidade, revelando o impacto dessa atividade na formação profissional
dos estudantes

 
Equipe: 

Luciana Sousa de CArvalho, Guilia F. C. de Lemos, Julia A. da Silva, Natalia de O. Lacher, Juliana Affonso.
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CONTATO: marcoslmiranda@gmail.com

 

Resumo: 

Introdução: Os índices prognósticos são estabelecidos na admissão ou durante a estadia de pacientes na unidade de
terapia intensiva (UTI) e incluem a avaliação de diversos parâmetros fisiológicos que apresentam papel independente
na predição da mortalidade hospitalar. Esses índices servem para avaliar o desempenho de uma UTI, permitindo
comparações entre as taxas de mortalidade de várias UTIs, auxiliam na avaliação da gravidade das doenças,
sistematizando o atendimento e o escalonamento de terapias, e permitem a comparação entre populações de UTIs em
estudos científicos. Diversos índices prognósticos já foram propostos e validados, mas até o momento não
conhecemos a sua aplicabilidade em nossa UTI. Definir os índices mais adequados à nossa realidade é o objetivo
maior do presente trabalho.
Método: Os índices prognósticos mais comumente utilizados em terapia intensiva estão sendo calculados para todos
os pacientes internados na UTI do HUPE/UERJ no período entre 01/Janeiro e 31/Agosto de 2018. Esses índices estão
sendo comparados às taxas de alta e mortalidade do serviço. Os índices prognósticos que tiverem melhor potencial de
predição da mortalidade em nosso serviço serão futuramente aplicados de rotina em todos os pacientes.
Resultados: A pesquisa ainda está em fase de inclusão de pacientes. A coleta de dados está transcorrendo sem
problemas. Os dados serão analisados e apresentados durante a 21ª Mostra de Extensão.
Conclusão: O uso rotineiro de índices prognósticos na UTI do HUPE permitirá o acompanhamento do desempenho e
o aprimoramento dos cuidados. Além disso, o cálculo desses índices é um passo primordial para o desenvolvimento
de pesquisas científicas mais robustas na unidade.

 
Equipe: 

Marcos Lopes de Miranda, Flora de Aragon Moraes Baptista, Juliana Bastos Wergles, Amábile Cristyne Schmidt,
Mariana Aparecida Santos da Fonseca Corrêa de Jesus.
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Resumo: 

A Liga de Infectologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Linfect) arquitetou em 2017 o projeto “Lavando
as mãozinhas” com o objetivo de levar às escolas públicas a importância das lavagens das mãos através de uma peça
elaborada pelos discentes que compõe a liga, sendo abordado, de forma lúdica, conhecimentos acerca da lavagem das
mãos e sua relação com infecções parasitárias. 
O projeto se concretizou em 2018, quando foi possível apresentar a esquete teatral para 228 crianças do 1º ao 6º ano.
Com o intuito de avaliar a importância dessa experiência, foram aplicados ao 4º, 5º e 6º anos um pré-teste e um pós-
teste em relação ao conteúdo da peça, além da aplicação para todos os alunos espectadores do “método de carinhas”
para compreender o caráter subjetivo da peça teatral na visão do público alvo.
Os questionários incluíam perguntas acerca de hábitos de higiene. Dentre os resultados, vale destacar que no pré-teste
14,17% dos alunos não conheciam a forma correta e passo a passo envolvido na lavagem das mãos, no pós-teste esse
número reduziu para 7,95%. Também no pré-teste 69,33% dos alunos reconheciam que a utilização de água e sabão
não são as únicas formas de se limpar as mãos, no pós-teste esse número cresceu ainda mais para 91,39% dos alunos.
Além disso, no pré-teste, 12,58% dos alunos acreditava que brincar com areia e terra não poderia causar doenças, já
no pós-teste esse número reduziu para significativos 4,64%. 
Encontrou-se, então, resultados importantes e passíveis de estimar um valor positivo para esta ação extensionista,
sendo ratificada pela receptividade do público alvo devido a aprovação da atividade por, aproximadamente, 96,5%
das crianças pelo “método de carinhas”.

 
Equipe: 

Anna Caryna Cabral, Thaís Porto Amadeu, Rayane Dias Reis, José Leonardo Nicolau, Maria Elisa Paes Fernandes,
André Luiz Vairo Donda, Rafael dos Santos Monteiro, Leticya da Costa Henrique, Suzana da Silva Pereira, Mônica
Pinto Maciel, Julie Teixeira da Costa, Roberta Guimarães Macedo de Oliveira, Adriel Dias Marinho da Silva, Juliana
Nazareth Gomes de Oliveira, Beatriz Alves Romeiro das Neves, Juliana Poeta de Mendonça Costa.



 
LIGA DE ONCOLOGIA
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COORDENADOR(A): MARIA HELENA FARIA ORNELLAS DE SOUZA

CONTATO: lionco.meduerj@gmail.com

 

Resumo: 

Em maio de 2017, alunos de enfermagem e de medicina assumiram a gestão da Liga de Oncologia da UERJ-
LiOnco.  A falta de representatividade da oncologia nas faculdades de medicina é notável inclusive pela ausência
dessa disciplina no currículo de graduação, sendo um meio de despertar o interesse dos alunos nessa área, que está em
constante crescimento. Apesar dos desafios pelo momento de crise, em agosto foi realizada a 1ª atividade, levando 45
alunos para o V Interonco em São Paulo, sendo a única liga representante do RJ. Esse evento proporcionou uma
experiência única tanto para a gestão quanto para os participantes. Nesse período, a Liga também participou da
recepção de calouros do curso de medicina convidando-os a participar das atividades futuras e se tornarem ligantes.
Dentro dos diversos assuntos da Oncologia, a liga, nesse período, focou em Cuidados Paliativos, um assunto
importante, mas tão pouco discutido. Em vista disso, foi elaborada uma oficina de Cuidados Paliativos no 55º
Congresso do HUPE com a orientação da professora Ana Chazan. A gestão teve uma oportunidade de aprender sobre
o tema, de modo a se qualificar para discuti-lo durante a oficina. Esse projeto atraiu um grupo multiprofissional da
área de saúde, que criou uma discussão ampla, rica e abordando diferentes pontos de vista. Devido ao sucesso da
oficina, o tema culminou na apresentação de um trabalho no 55º Congresso Brasileiro de Educação Médica orientado
também pela professora Ana Chazan e uma mesa redonda de Cuidados paliativos formada por uma equipe
multidisciplinar, aberta para os alunos. Junto a essas atividades, a liga realizou aulas ministradas por palestrantes
como André Paes, professor de clínica médica da UERJ e Diogo Valente, fundador da Liga. Por fim, a gestão 2017 se
dedicou ao VII Simpósio “Conhecer pra cuidar: abordagem ampliada ao paciente oncológico”, orientado pelo
professor Rubens Kesley. Buscamos estabelecer uma linha do tempo desde o diagnóstico até os cuidados paliativos

 
Equipe: 

Paula de Marsillac Garcia, Mônica de Jesus Gomes, Sara Regina Neto Pereira, Rômulo Frutuoso Antunes, Paulo
Sérgio Lima Donza, Raquel Ramos Woodtli, Rachel Verdan Dib, Juliana Leite Teixeira, Stephanie Florenço
Paranhos, Thalia Farias de Souza Cruz, Brendha Oliveira Gomes, Amanda de Mello Freire, Gisele Amorim da Silva,
Max Benício da Fonseca de Brito, Beatriz Cerqueira .
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ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER
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Resumo: 

A Educação em Saúde (ES) é uma área do conhecimento que requer uma visão ampla de distintas ciências, tanto da
educação como da saúde. Ela é um campo amplo para o qual convergem diversas concepções, demarcadas por
diferentes aspectos sobre o homem e a sociedade. Tendo como objetivo o desenvolvimento e a promoção à saúde, a
cidadania e o comprometimento com a transformação social de modo crítico, reflexivo e participativo, a Liga de
Parasitologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LIPAR), por meio de atividades lúdicas e metodologias
plurais têm realizado ações de ES em espaços formais e não formais de ensino de modo a promover saúde de forma
bem orientada, apoiando a vivência teórico-prática dos estudantes de graduação, pós graduação e professores
envolvidos. Para tal, os ligantes, como são chamados os membros da Liga, estudantes de graduação e pós-graduação
ligados à área da saúde, educação e serviço social desenvolveram diferentes materiais de ação tais como: modelos
didáticos de parasitos, jogos, folders e cartazes de prevenção às doenças, e microscopia. Os procedimentos e a
dinâmica desenvolvida durante as ações da liga de parasitologia, desde a confecção, até as ações nos espaços
contribuíram para a formação social dos participantes proporcionando ganhos cognitivos, científicos e críticos aos
atores sociais envolvidos. A partir das ações implementadas nos espaços formais e não formais ensino foi possível
observar pequenas mudanças na forma de pensar e agir dos alunos e membros das comunidades envolvidas nas ações
da Liga. Rompendo com velhos e equivocados hábitos de transmissão de doenças parasitárias e tratamento, bem
como analisar e discutir saúde por diferentes óticas. Acreditamos que a natureza deste projeto suscitou nos
graduandos e pós-graduandos envolvidos uma atividade reflexiva que pode induzir à implementação de novas
perspectivas de vida, contribuindo para a formação cidadã e profissional com uma educação superior mais efetiva e
plena.
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LIGADOS NA ESCOLA: AUTORREGULAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DE SAÚDE NUMA 
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Resumo: 

Considerando que a qualidade da saúde é uma questão social e tomando como referência a Educação como um dos
meios pelos quais o direito à saúde se faz presente, torna-se importante a sensibilização da população a respeito da
saúde individual e coletiva. Os hábitos de saúde abordados na escola podem servir como fonte de autoeficácia para
adoção de estilos de vida saudáveis. O objetivo do projeto foi desenvolver ações voltadas para a autorregulação de
comportamentos de saúde e para discussão sobre qualidade de vida por meio de oficinas em uma escola pública do
Rio de Janeiro ministradas por graduandos da área da saúde. O projeto também envolveu a produção de um material
didático sobre promoção da saúde para alunos do Ensino Médio. As oficinas fizeram uso de fotonovelas que
abordavam temas como atividade física x alimentação, hanseníase e tuberculose. Os resultados mostraram maior
identificação com as vivências propostas, a ativação de conhecimentos prévios e o estabelecimento de relações entre
os conteúdos e os temas abordados. O modelo favoreceu a participação dos alunos da graduação e os discentes do
Ensino Médio, oportunizando um espaço para reflexão e aprendizagem. Além disso, a elaboração dos materiais
didáticos incentivou os graduandos a atuar como sujeitos multiplicadores dessas ideias, colaborando com a sua
formação profissional.
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Resumo: 

O NACE é um espaço de acolhimento da comunidade universitária, em especial, dos alunos, prestando orientação e
assistência emocional no contexto da prevenção da doença mental e do suicídio. Conta com uma equipe formada por
psicólogos, pedagogo e assistente social. O acolhimento ao estudante está estruturado em três etapas: recepção (onde
é identificado, e tem sua história e risco de suicídio avaliado), encaminhamento (após o atendimento pela equipe
técnica, se necessário, é encaminhado aos serviços especializados) e monitoramento (até que o vínculo com o
profissional seja estabelecido, e receba alta ou deixe a UERJ). Como meta desenvolvemos projetos que visem
incrementar e consolidar um ambiente solidário e plural na UERJ, comprometido com a humanização do ensino
superior e a qualidade de vida de seus usuários. Apresentaremos a análise do perfil dos indivíduos acolhidos, tendo
como indicadores os dados sociais, acadêmicos e as queixas mais frequentes.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: A falta de informações quanto importância do aleitamento materno (AM) é uma realidade comum
nos hospitais, podendo acarretar o seu abandono. A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância criaram a
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), em 1990, para que instituições de saúde cumpram requisitos que
buscam atenção à saúde da criança e da mulher. OBJETIVO: Promover, incentivar e apoiar o AM no Núcleo
Perinatal do HUPE/UERJ com o cumprimento dos Dez Passos para o sucesso do AM. METODOLOGIA: Relato de
experiência referente às atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão no ano de 2017. RESULTADOS:
Realização de ações para a continuidade dos Dez Passos, oficinas para profissionais; organização do evento SUS na
Prática e de atividades em comemoração da Semana Mundial do AM, apresentação de trabalhos científicos premiados
e monitoramento anual da IHAC. A unidade é polo de referência para as práticas de manejo da SES e SMS-RJ.
Observa-se que as atividades têm proporcionado a continuidade das ações de promoção, incentivo e apoio ao AM,
tornando o Núcleo Perinatal uma referência.
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Resumo: 

O Projeto HumanizaUERJ esta ligado ao Programa UERJ pela Vida, que junto às ações do Núcleo de Acolhida ao
Estudante-NACE, reconheceu a necessidade de estabelecer um debate sobre Humanização como uma política
transversal aplicada a educação.  Entendendo que a construção de um ambiente institucional solidário e acolhedor são
fundamentais para a busca da superação da fragilidade das relações interpessoais. A partir do estudo exploratório
realizado com alunos, professores e técnico-administrativos da UERJ sobre a percepção de cada um deles sobre
'Humanização', percebemos que faz-se necessário promover no espaço universitário ações de ambiência, participação
social, criação de vínculos, acolhimento, melhoria das condições de trabalho, atividades culturais, apoio psicológico à
comunidade, redução de atos de violência, desrespeito às liberdades individuais e coletivas, dentre inúmeras medidas
apontadas como fatores necessários à promoção do bem estar social.
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Resumo: 

Introdução: O Projeto AMAR assistiu crianças após alta da maternidade  HUPE-UERJ, de 2006-2014. Possuiu
bolsista até 2017. Produziu pesquisas que geraram publicações: Diagnóstico nutricional das crianças atendidas no
Projeto de Extensão AMAR-Assistência Multidisciplinar em Pediatria. INTERAGIR(UERJ) 2017;0:1-18; Tipo de
parto e aleitamento precoce-impacto no estado nutricional do lactente, em fase de avaliação de publicação na Revista
de Pediatria SOPERJ.  
Objetivo: Promoção de saúde, prevenção de agravos através de atendimentos ambulatoriais multiprofissionais, e
produção de pesquisa. A partir da analise da amostra de crianças aos dois anos, caracterizou-se o aleitamento materno
(AM) e identificou-se variáveis influenciadoras do excesso de peso. 
Métodos: 58 criança que permaneceram no projeto ate dois anos foram classificadas em: magreza, eutróficas(EU),
com excesso de peso(EP). Foram analisadas variáveis frequências de: sexo, parto normal(PN), AM antes de 6h de
vida, uso de fórmula na maternidade, uso de fórmula inadequada no 1°ano, tempo de AM exclusivo(TAME)≥4
meses e AM≥12 meses. 
Resultados: O grupo EU constituiu-se de 31(53,5%), o EP de 26(26,8%) e o grupo com magreza de 1(1,7%) crianças.
As frequências(n) de sexo masculino, PN, AM antes de 6h, uso de fórmula na maternidade, de fórmula inadequada no
1°ano, TAME≥4 meses e AM≥12 meses dos grupo sem EP e EP foram: 53,1%(17) e 50%(13) ;78,1%(25) e
46,2%(12); 93,8%(25) e 69,2%(18); 13,3%(4) e 36,4%(8); 41,9%(13) e 52%(13); 61,3%(19) e 48%(12); 40,6%(13) e
46,2%(12). O percentual de risco de EP foi 32,4% para PN e 66,7% para cesarianas(p=0,01); 37,5% para o grupo com
AM antes de seis horas e 80% para o grupo que não o fez(p=0,02) e 66,7% para os que receberam fórmula na
maternidade e 35% para os que não usaram(p=0,06).
Conclusão: Crianças que não nasceram de PN, as que não amamentaram antes de seis horas de vida e as que
receberam fórmula na maternidade têm maior risco de EP aos dois anos de idade.
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Resumo: 

Introdução: o Projeto APOIO visa contribuir interferindo no cenário de obesidade infantil, que possui crescente
prevalência mundial. Produziu nos últimos anos pesquisas de PIBIC e de mestrado, gerando publicações: Obesidade:
fatores de risco para doença cardiovascular na infância, na Revista do HUPE 2016(15):99-105; Effect of
multidisciplinary intervention on weight loss program in overweight Brazilian children and adolescents: 1-year
follow-up, em fase de avaliação de publicação na revista Pediatric Obesity.
Objetivo: Assistir crianças com obesidade, em equipe multidisciplinar, e propiciar ensino, pesquisa e extensão no
tema. Num estudo do APOIO, foram comparadas crianças com obesidade e obesidade grave quanto aos fatores de
risco para doença cardiovascular.
Métodos: Estudo transversal com 84 crianças impúberes comparou 52 crianças obesas com 32 obesas graves oriundas
do Ambulatório de Pediatria do HUPE-UERJ, quanto às médias de circunferência da cintura, glicose, lipídios,
insulina, HOMA-IR, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), leptina e adiponectina. Compararam-se as
frequências de acantose nigricans, síndrome metabólica e de alteração de cintura, pressão arterial, glicose, lipídios e
insulina.   
Resultados: Houve diferenças estatisticamente significativas quando se compararam as médias dos grupos de obesos e
obesos graves quanto à circunferência da cintura (71X81; p < 0,001), PAS (90X100; p 0,007), PAD (57X62; p 0,01),
insulina (8,7X11,7; p 0,02) e HOMA-IR (1,8X2,4; p 0,03). O mesmo ocorreu em relação às frequências de acantose
nigricans (25X62,5%; p0,001) e aumento da cintura (53,8X100%; p < 0,001)e insulina (13,4X34,3%; p 0,004).  
Conclusão: Apesar de o estudo ter sido realizado com crianças em idade tenra, achados de fatores de risco para
doença cardiovascular em ambos os grupos são preocupantes. A diferença significativa nos resultados desses grupos
demonstra que a obesidade grava já apresenta consequências significativas mesmo em crianças.
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Resumo: 

O pôster irá apresentar o Projeto Espuma e seus principais resultados na integração entre assistência, extensão e
pesquisa na Universidade com a temática do tratamento da  doença venosa crônica. O Projeto promove a
desospitalização do tratamento de pacientes com varizes de membros inferiores através da utilização da técnica de
Escleroterapia com Espuma. A UERJ é a pioneira no Rio de Janeiro na utilização desta técnica em pacientes do SUS
e hoje responde por mais de 90% das vagas de consultas para doença venosa no Município do Rio de Janeiro. O
Serviço de Cirurgia Vascular da UERJ, já tratou mais de 1500 pessoas em 12 meses de atividade do Projeto. Foram
realizadas 7255 consultas médicas, 3040 procedimentos com espuma, 4703 exames de ecografia vascular e 3708
curativos. A iniciativa garantiu ainda, neste período, a capacitação de mais 50 médicos através dos cursos de extensão
vinculados ao projeto, além do treinamento das equipes do HUPE e Policlínica Piquet Carneiro. Aos poucos o Projeto
Espuma vai mudando a cara do tratamento da doença venosa crônica em nosso Estado.
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Resumo: 

O projeto SARAR acompanha Recém-Nascidos (RN) egressos da UTI Neonatal do HUPE em sua maioria
prematuros de idade gestacional e peso ao nascer menores que 32 semanas e 1500g, com maior risco de desenvolver
morbidades clínicas e evoluir com alterações em seu neurodesenvolvimento. Assiste as crianças e suas famílias até 12
anos incompletos. De junho de 2017 a junho de 2018, foram realizadas 1794 consultas, multiprofissionais e
interdisciplinares. Estas são registradas em banco de dados informatizado e prontuários manuais, e derivam de 225
registros de crianças, 198 prematuras de muito baixo peso e 27 com peso > 1500g ao nascer, seguindo critérios de
elegibilidade. Foram atendidos 34 prematuros < 1500g em seu primeiro ano de vida nesse período, sendo realizadas
17 consultas de primeira vez. Das 29 faltas acusadas (5 por re-internação hospitalar), todas foram remarcadas com
êxito. Nos maiores de 1 ano, 274 consultas ocorreram, com 48 faltas e 17 remarcações exitosas.
O SARAR tem como objetivo capacitar graduandos e residentes da equipe de saúde multiprofissional para
atendimento ao RN de alto risco.
Desde 2014, o projeto alimenta banco de dados informatizado que possibilita a realização de pesquisas com utilização
de instrumentos, como Teste de Denver II. O bolsista é o principal responsável pela atualização do banco de dados no
software de domínio público EPI-INFO 3.5, o que gera aprendizado também na área da epidemiologia. 
No último ano, foi iniciado ciclo de reuniões mensais “Café com Ciência”, no qual os diferentes profissionais
realizam atividades acadêmicas com a própria equipe tornando capaz cada envolvido no cuidado oferecido; foi
iniciado acompanhamento de pacientes do Protocolo Hipotermia Terapêutica em RN com diagnóstico de
Encefalopatia Hipóxico-isquêmica, abordagem terapêutica para minimização de sequelas neurológicas, só disponível
no HUPE para o estado do RJ; e estudantes de graduação em medicina do 4º ano e internato passaram a frequentar o
ambulatório.
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Resumo: 

BARREIRAS PARA O INCREMENTO DAS REDES BRASILEIRAS EM TELESSAÚDE  – NÚCLEO RJ UERJ
REDE UNIVERSITÁRIA DE TELEMEDICINA

Introdução: 
O Brasil tem Redes de Telessaúde distribuídas por todo o país com destaque a Rede Universitária de Telemedicina
(RUTE), que conecta hospitais universitários e centros de excelência para ensino e pesquisa, e o Programa Nacional
Telessaúde Brasil Redes (PNTR), que conecta hospitais universitários à Postos de Saúde para segunda-opinião entre
profissionais de saúde. O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da Pesquisa Brasileira TIC em Saúde de
2016 em relação a distribuição e a participação dos Estabelecimentos de Saúde (ES) nas Redes de Telessaúde. 
Método:
A Pesquisa TIC em Saúde é realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação e tem por objetivo monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação, em particular, o
acesso e uso de computador, Internet e dispositivos móveis. Os dados são coletados a partir das informações adotadas
pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os estratos considerados nesta pesquisa foram:
localização, tipo do estabelecimento, participação e equipamento de teleconferência. 
Resultados
73% dos Estabelecimentos de Saúde não participam em redes de Telessaúde principalmente nas regiões Norte (77%)
e Sudeste (77%). Dos 27% que participam, 22% na RUTE e/ou no (PNTR) e 5% em outras redes de Telessaúde não
detalhadas. 91% dos ES privados não participa em redes de Telessaúde e 53% dos públicos. 36% dos ES públicos têm
equipamento de teleconferência e 29% do privado. 
Conclusão:
A despeito da existência de projetos nacionais em Telessaúde ainda há limitações em relação ao acesso e a
infraestrutura, distribuída de forma assimétrica entre o público e o privado, impactando na universalização da
Telessaúde no Brasil.
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Resumo: 

Desde 2008, o Projeto Tocando Saúde é composto por acadêmicos de medicina que buscam aprender música no
modelo de bateria de escola de samba, expandir cultura, gerar integralização e realizar extensão. Para isso, recebeu
ajuda do G.R.E.S. acadêmicos do Salgueiro, que disponibilizou sua quadra, instrumentos e saber musical em troca de
ações de saúde. Aos estudantes, o projeto proporciona, em encontros semanais, momentos para abstração de altos
níveis de estresse físico e psicológico, além do aprendizado de teoria e técnica musical de percussão. Através de ações
extensionistas, como o Som do Inconsciente, que consiste em oficinas de capacitação realizadas com usuários do
CAPS II Torquato Neto, o Bate- lata, que ocorre em parceria com o IEFD-UERJ, em que são realizadas oficinas com
crianças de comunidades próximas à faculdade, utilizando materiais reciclados ( ex. latas de tinta) como instrumentos,
o projeto objetiva aproximação com a comunidade, transmitindo saúde de forma lúdica e constituindo uma ferramenta
de educação médica. Dessa forma corrobora com o desenvolvimento de responsabilidade social de forma criativa,
visando um tratamento humanístico para a formação do estudante, rompendo com o estereótipo tradicional da figura
do médico.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO
O Telessaúde UERJ, Núcleo RJ do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, desenvolveu um sistema web para
teleassistência entre profissionais de saúde que está validado e em pleno uso.  A versão aplicativo disponível na Play
Store, versão Android, para acesso por dispositivos móveis está sendo atualizada na usabilidade. O objetivo deste
trabalho é apresentar a avaliação da usabilidade deste sistema na versão aplicativo.
MÉTODO
Foi criado um formulário online para avaliação da usabilidade utilizando a metodologia heurística de Jakob Nielsen,
que é uma fórmula pra evitar erros básicos de usabilidade de softwares. A heurística utilizada incluiu 25 perguntas
dentre escalas de satisfação, questões objetivas e espaço para sugestões que permitiram esta análise. O questionário
foi aplicado para 15 médicos e 15 alunos na graduação em Medicina que participaram por consentimento livre e
esclarecido, de forma anônima.
RESULTADOS
Os resultados estão sendo analisados porém, com as informações obtidas pelas respostas até o momento, foi possível
identificar que a grande maioria (mais de 80%) obteve facilidade na usabilidade do aplicativo. Em 86% dos usuários
não houve erros de funcionamento, 90% teve sucesso no envio de documentos, fotos e relatos, sendo identificados 02
problemas (01 com envio de vídeos e 01 com arquivos de grande tamanho).  90% avaliaram de muito útil a
satisfatória os Telediagnósticos oferecidos, em comparação a  72% das Teleconsultas. Por fim, 100% dos usuários
afirmam haver utilidade no uso do aplicativo para o diagnóstico remoto.
CONCLUSÃO
A versão aplicativo do sistema de Teleassistência do Telessaúde UERJ atende aos requisitos de usabilidade  visando a
qualidade do sistema. Entretanto, ainda, é necessário promover ajustes para adequar o sistema a todos os tipos de
plataforma e na prevenção de erros de funcionamento.

 
Equipe: 

MATEUS ROMAGNOLI, JOÃO DAS NEVES, JULIANA AGUIAR, ALEXANDRA MONTEIRO.



 
AGENC - AGENCIA DE NOTICIAS CIENTIFICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO PEDRO DIAS VIEIRA

CONTATO: jpdiasvieira@gmail.com

 

Resumo: 

Agência UERJ de Notícias Científicas - AGENC é um projeto de divulgação de informações científicas produzidas
pelas diferentes unidades acadêmicas da UERJ, que tem um duplo objetivo: a divulgação científica e a formação dos
alunos de jornalismo para esta importante área do jornalismo contemporâneo.

 
Equipe: 

Nadiny de Albuquerque Silveira , Ingrid Rodrigues Quintanilha .



 
CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS MEIOS INFORMATIOZADOS(LED)

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIO MARIO IORIO

CONTATO: fabiomarioiorio@globo.com

 

Resumo: 

O Projeto CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS MEIOS INFORMATIZADOS é um projeto de pesquisa em novas
linguagens jornalísticas e de aplicação das tecnologias digitais na produção de produtos de ponta na área do
jornalismo impresso, digital e eletrônico. 
O projeto dá base conceitual ao funcionamento dos dois laboratórios de produção jornalística: Laboratório de
Editoração Eletrônica e Laboratório de Multimeios, onde se desenvolvem as atividades dos projetos integrados, a
realização de pesquisa nas áreas do jornalismo (novas tecnologias, jornalismo científico e cultura e memória e são
desenvolvidos softwares). O projeto realiza uma série de atividades práticas na área da edição de livros, revistas,
boletins e jornais, na área do jornalismo digital, com a realização de sites de conteúdos jornalísticos e produção de
multimídia, com uma vasta produção de DVDs , além de ser responsável pela viabilidade de transmissão de
eventos em tempo real, em meio digital, em parceria com o Laboratório de Vídeo.

 
Equipe: 

Davi Vasconcelos Santos,  Amanda da Assunção Paiva .



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

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO ERNANDEZ MACEDO

CONTATO: marcelo.ernandez@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto Dialogias insere-se no âmbito do Laboratório de Comunicação Dialógica da Faculdade de Comunicação
Social da Uerj (LCD/FCS/UERJ). O objetivo do projeto é desenvolver atividades junto a grupos de comunicação que
se caracterizem pela horizontalidade das decisões e pela aproximação emissor/receptor. Desde o início das atividades
do grupo, em 2012, o Laboratório vem articulando-se aos comunicadores populares e grupos culturais em parcerias
para a realização de diversos tipos de atividades, tais como cursos, exposições, eventos e, principalmente, realização
de produtos audiovisuais. Tais atividades de extensão têm resultado no seu fortalecimento e dos grupos com os quais
interage, assim como gerado informação para a produção de conhecimento sobre o campo da comunicação
comunitária e alternativa.

 
Equipe: 

Luciana Velloso da Silva Seixas, Tainá Moraes de Carvalho, Elis Carneiro da Silva, Barbara Bandini, Ivy Schipper  ,
Cassia Helena Glioche Noelli de Souza Soria, Tiago Correia de Souza, Aldo Medeiros de Souza Alo, Marcelo
Ernandez Macedo.



 
LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NICOLAU JOSE CARVALHO MARANINI

CONTATO: lci.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Serviços de comunicação prestados às comunidades interna e externa da UERJ com preço, qualidade e atendimento
diferenciados.
O Laboratório de Comunicação Integrada (LCI), subordinado ao Departamento de Relações Públicas, congrega
alunos, professores e profissionais do campo da comunicação e design em atividades desde 1995.  Como laboratório
de extensão, o LCI presta serviços de Comunicação às unidades - acadêmicas e administrativas - da UERJ assim
como à comunidade externa. O LCI representa uma alternativa para aqueles que procuram por serviço de qualidade a
um baixo custo, visto que os trabalhos são desenvolvidos pelos bolsistas, sob a coordenação de um docente da área de
comunicação, além dos profissionais de Comunicação e Design. 
Estabelecer e evidenciar a interdependência entre teoria e prática, servindo como elo e instrumento de aplicação ao
conhecimento adquirido em sala de aula;  - Oferecer aos alunos a vivência prática de trabalhos de comunicação
integrada e produção gráfica, oriundos das comunidades interna e externa da UERJ, por meio da prestação de serviços
de qualidade. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  - Organização de eventos;  - Produção de peças gráficas;  -
Campanhas de comunicação;  - Fortalecimento de marcas e imagem empresarial;  - Divulgação e assessoria de
imprensa ;  - Criação e manutenção de sites de internet e outros produtos web (hotsites, e-flyers);  - Projetos de
comunicação interna.

 
Equipe: 

Coordenador Acadêmico: Nicolau José Carvalho Maranini , Coordenadora Técnica: Andréa Azpilicueta Amorim,
Bolsista Proatec: Tatiana Cristina Moraes Vaz, Programação Visual: Eduardo Vieira da Mota Gomes, Aluna
voluntária: Ana Clara Fernandes dos Santos, Aluna voluntária: Maria Emília  Tourinho Lopes, Aluna voluntária:
Mylena  Oggioni Toledo de Paula, Aluno voluntário: Thiago Rosa Machado.



 
LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO, CIDADE E CONSUMO

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO FERREIRA FREITAS

CONTATO: rfreitas@uerj.br

 

Resumo: 

O Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo (Lacon) foi fundado em 2012, graças aos recursos de um edital
da FAPERJ, e é coordenado pelo professor Ricardo Ferreira Freitas, estando vinculado ao Departamento de Relações
Públicas da Faculdade de Comunicação Social da UERJ e à linha de pesquisa “Cultura de Massa, Cidade e
Representação Social” do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UERJ. 

Com a consolidação do Lacon, houve uma ampliação na faculdade das pesquisas de graduação e pós acerca do
consumo e sua relação com a cidade e a comunicação. Outros temas que ganharam destaque foram a representação
midiática da violência urbana, a produção audiovisual de imaginários sobre o Rio de Janeiro e os impactos gerados
pelos megaeventos na cidade.

Desde sua criação, o laboratório tem promovido regularmente cursos de extensão, palestras e seminários acadêmicos.
Entre 2012 e 2018, os pesquisadores e bolsistas vinculados ao Lacon publicaram diversos capítulos de livro e artigos
sobre os eixos temáticos estudados, além de participar dos principais congressos da área, como a Compós e o
Intercom.

Dentre os eventos realizados pelo Laboratório, ressaltam-se os seminários “Internet, desobediência civil e grande
eventos: não vai ter Copa no país do futebol?” (2013), “Consumo e cidade: perspectivas contemporâneas” (2013),
“Revisitando Simmel” (2016) e os cursos de cursos de extensão “Conversas sobre Cidades e suas
Comunicações” (2017) e “Consumo, Sustentabilidade e Comunicação” (duas edições: 2013 e 2014).

Este ano o Laboratório inaugurou uma nova versão de seu site, abriu um espaço para textos inéditos semanais (blog),
escrito por seus pesquisadores, e passou a enviar um boletim mensal a um mailing de cerca de 1300 pessoas. O Lacon
realizará ainda o seminário "Marx & Mídia: o legado do autor para a Comunicação", em agosto, e pretendemos
organizar uma mesa-redonda em comemoração aos 100 anos da morte do sociólogo Georg Simmel.

 
Equipe: 

Ricardo Ferreira Freitas, Ana Clara Camardella, Rafael Nacif de Toledo Piza, Douglas Vinicius Alves Barrozo, Ana
Luíza Oliveira da Costa , Victor Augusto de Oliveira, Raisa Lace Correa, Fausto Amaro Ribeiro Picoreli Montanha,
Jéssica Ferreira Dray, Ana Clara Pontes Pinto.



 
LABORATÓRIO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA E DE OPINIÃO PÚBLICA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA REBELLO DA SILVA

CONTATO: lpouerj@gmail.com

 

Resumo: 

O Laboratório de Pesquisa Mercadológica e de Opinião Pública (LPO), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), atua como um projeto de extensão, prestando serviços de assessoria e orientação em pesquisa à comunidade
interna da Uerj e ao público externo.
Vinculado ao Departamento de Relações Públicas, o LPO tem em seu histórico diversas experiências e conquistas,
sendo uma delas a implementação do primeiro programa de pós-graduação em Pesquisa Mercadológica da América
Latina. 
A pesquisa, cuja realização envolve a especificação, a coleta, a análise e a interpretação de informação, pode ser
considerada como uma das mais importantes ferramentas para o auxílio de problemas dos âmbitos acadêmicos,
mercadológicos e de opinião pública. Ela permite o entendimento, a identificação e avaliações dessas questões,
proporcionando, por exemplo, que tomadas de decisões sejam feitas com maior precisão.
Tendo em vista a relevância da pesquisa para o contexto tanto mercadológico quanto acadêmico, o LPO traz uma
proposta que ressalta e vincula o seu papel, enquanto espaço laboratorial, de experimentar novas metodologias e
aprimorar técnicas já utilizadas. Entre os projetos desenvolvidos atualmente, a equipe de alunos voluntarios trabalha
na análise dos hábitos alimentares do brasileiro.

 
Equipe: 

João Renato Benazzi.



 
LAMPE – LABORATÓRIO DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO, INTERAÇÃO E CULTURA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DENISE DA COSTA OLIVEIRA SIQUEIRA

CONTATO: dcos@uerj.br

 

Resumo: 

O Laboratório Lampe é um lugar privilegiado para o intercâmbio intelectual e para o desenvolvimento de atividades
de extensão voltadas para a área de comunicação. Ele se constitui como espaço de produção e difusão de
conhecimento do Grupo de Pesquisa Corps: Corpo, Representação e Espaço Urbano, fomentando técnicas de
comunicação e divulgação científica no campo dos estudos e das práticas comunicativas. O Lampe permite o
intercâmbio entre discentes de graduação e de pós-graduação da UERJ, de instituições nacionais e internacionais
parceiras na produção de projetos, eventos acadêmicos e publicações. 

O blog do Lampe configura-se como a principal ferramenta de desenvolvimento e promoção das atividades de
comunicação e pesquisa do Laboratório, a partir da produção de seus integrantes e parceiros. A plataforma hospeda
todas as informações sobre as atividades do Laboratório, assim como os conteúdos atualizados sobre as pesquisas
acadêmicas de seus membros. Ele ainda divulga ações, eventos científicos e acadêmicos – simpósios, seminários,
encontros, lançamentos de livros –  que dialogam com o universo da Comunicação. Além do blog, mantemos um
canal no Youtube com vídeos por nós produzidos de palestras e conferências que abordam temas de interesse das
pesquisas dos participantes e de parceiros institucionais tais como corpo, gênero, cidade, imaginário, afetos, interação.

 
Equipe: 

Denise da Costa Oliveira Siqueira, Ariane Oliveira Gonçalves, Raquel Gonçalves Dantas, Marcos Fábio Medeiros
Vieira, Jéssica Baptista dos Santos Ventura, Jarlene Rodrigues Reis, Thaynan Brito Mendes, Fábio Grotz Majerowicz.



 
MEIO AMBIENTE URBANO: PROJETO AMOPAULARAMOS

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO PEDRO DIAS VIEIRA

CONTATO: jpdiasvieira@gmail.com

 

Resumo: 

A proposta desta atividade é levantar questões ambientais urbanas e colocar em um site (a ser criado no Laboratório
de Editoração Eletrônica - LED), whatsapp, faceboock e impresso de forma jornalística. Geralmente levantamos
como problemas ambientais o que ocorre na área rural ou nas encostas. Entretanto, a poluição de um rio, como o rio
Comprido, ou das matas que cercam a comunidade não são levadas em conta.

 
Equipe: 

Allexia dos Santos Silva , Ingrid Rodrigues de Oliveira .



 
MEMÓRIA, LOCAL E IDENTIDADE NA REGIÃO NA FAVELA DA MARÉ

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AFFONSO HENRIQUES DA SILVA REAL NUNES

CONTATO: affonsohnunes@gmail.com

 

Resumo: 

Intervir no processo de consolidação da memória na Favela da Maré com o objetivo de incentivar questões relativas à
identidade da população local, tomando como base uma iniciativa de membros da comunidade que se interessam em
refletir sobre a situação de risco em que estão envolvidos e catalogar imagens que revelam personagens e elementos
da história da Favela da Maré. A atuação do projeto será voltada aos participantes do coletivo Maré Vive, do qual
participam fotógrafos, videomakers e ativistas (todos moradores da comunidade) onde já são desenvolvidos trabalhos
de divulgação para conscientização dos problemas e soluções frente às situações de repressão social. Serão
ministradas oficinas permanentes de fotografia  e vídeo que contarão com noções técnicas da captação e edição de
imagens, mas também conceituais no que se refere à representação imagética. Espera-se desenvolver noções sobre o
papel da imagem na sociedade contemporânea, assim como questões sobre a semiótica. Através da comparação de
signos contemporâneos e passados, proporemos uma análise dos vínculos que podem surgir numa comparação direta
com as referências de cada sujeito histórico em relação à atualidade. Nessa proposta, o local exerce papel essencial
como locus (na filosofia, o limite ou o termo) de validade de significantes e significados, assim como de validação de
referências que se perderam em termos de imagem – e que agora se pretende fazer emergir – mas que se mantenham
vivas no imaginário coletivo como forma de afirmação cultural. Em outra vertente, trabalharemos a relação entre o
“novo” e o “velho”, apoiados na reflexão sobre a influência externa da sociedade dita “do asfalto” e o mundo virtual
da internet, a que todos podem acessar, e o mundo concreto da Favela da Maré, onde a dinâmica cultural se dá de uma
maneira particular com suas referências próprias desvalorizadas socialmente, mas que se tratam dos elementos
fundamentais para a compreensão de um local abandonado pelo setor público.

 
Equipe: 

Affonso Henriques da Silva Real Nunes , João Pedro Dias Vieira, Carolina Regufe.



 
REVISTA LOGOS

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA REBELLO DA SILVA

CONTATO: patirebello21@gmail.com

 

Resumo: 

A revista Logos é a revista científica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UERJ. Criada em
1990, com a proposta de aproximar e problematizar questões da comunicação, universidade e sociedade, a partir de
2003 é incorporada ao PPGCom/UERJ, reafirmando a necessidade de ampliação e comprometimento do pensamento
acadêmico. Em 2004, a revista ganha uma edição eletrônica. A partir de 2007, seguindo tendências que atendem a
ampliação do acesso e circulação do conhecimento, torna-se inteiramente online e recebe um e-ISSN, mantendo a
periodicidade semestral até 2017. Atualmente, atendendo a demandas do próprio campo da comunicação, o perfil
transdisciplinar das discussões neste domínio e o crescimento do número de programas de pós-graduação em
comunicação no país, a revista se torna trimestral. No endereço eletrônico da publicação está disponível todo o
conteúdo publicado, desde o primeiro número, para consulta e pesquisa. (http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/
logos/issue/archive). O objetivo editorial do periódico é oferecer uma oportunidade especial de reflexão sobre a
complexidade dos processos de comunicação contemporânea e fenômenos de mídia, com base em uma ampla gama
de perspectivas disciplinares e de investigação teórica e empírica. A revista Logos traz a cada número temas ligados à
pesquisa em áreas de interesse da Comunicação e conta com a colaboração de pesquisadores nacionais e estrangeiros,
além da participação de editores convidados de outras universidades para edição de números especiais. Seu público é
formado por pesquisadores e doutorandos das áreas de Comunicação e Ciências Sociais Aplicadas. Os tópicos a
serem abordados incluem: processos de comunicação, teoria da comunicação, meios de comunicação e interação
social, cultura e sociedade, economia política, arte e estética, mídia e cultura popular; produção de subjetividade,
cinema, novos meios e informação tecnológica.

 
Equipe: 

Marcio Souza Gonçalves, Diego Paleólogo Assunção, Patricia Rebello da Silva.



 
O PAPEL DA MIDIA NA EDUCAÇAO

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIO MARIO IORIO

CONTATO: fabiomarioiorio@globo.com

 

Resumo: 

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

 
Equipe: 

Gabriel Aguiar, Luis Carlos de Aguiar Soares, Tânia Maria de Aguiar Soares, Alexandra de Araujo Nunes .



 
CLÍNICA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE 
DE DIREITO DA  UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO

CONTATO: humbertodalla@gmail.com

 

Resumo: 

A Clínica de Mediação e Arbitragem na UERJ possui o escopo de, no
primeiro seguimento, propiciar à comunidade fluminense alternativa
célere e eficiente para se alcançar a solução consensual, dirimindo
conflitos que, diuturnamente, advêm do seio social. Para tanto, não se
busca alcançar uma decisão imposta unilateralmente, tal como ocorre
nos processos judiciais, mas sim, conduzir as partes envolvidas
mediante análises psicológicas, sociais, pedagógicas e jurídicas que
envolvem cada caso individualmente, de modo a alcançarem a solução
em situações nas quais ou envolvidos, por si sós, não lograriam obter.
No seguimento Arbitragem, objetiva-se proporcionar via alternativa à
jurisdição tradicional, o que pode ser realizado não só envolvendo
pessoas de direito privado, como também quando integrar o litígio a
administração pública direta e indireta. O projeto Clínica de Mediação
e Arbitragem, via de consequência, busca esvaziar as assoberbadas prateleiras cartorárias, além de fomentar a cultura
da pacificação interpessoal contribuindo para a manutenção da paz social.

 
Equipe: 

HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, LEONARDO FARIA SCHENK, DANIEL QUEIROZ,
ALVARO SAGULLO, RODRIGO VIEIRA FARIAS, SARA PRISCILA FERREIRA PEREIRA, MARCIA
MICHELE GARCIA DUARTE, FLÁVIA PEREIRA HILL, CAMILA DA CUNHA ALVES.



 
CLÍNICA DDP - DIREITOS HUMANOS, DESCONSTRUÇÃO E PODER JUDICIÁRIO

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLOS EDUARDO GUERRA DE MORAES

CONTATO: ceguerrademoraes@gmail.com

 

Resumo: 

Direitos Humanos, Desconstrução e Poder Judiciário é um grupo de desenvolvimento humano, comunicação e
pesquisa. Somos uma organização independente, que atua em conjunto com as universidades brasileiras para
desenvolver lideranças e aprimorar a educação em escala global.
Nós acreditamos que a educação pode mudar o mundo, se fundada em princípios dos direitos humanos e em
estratégias pedagógicas adequadas. Atuamos nos sistemas de justiça, realizamos comunicações criativas e
desenvolvemos pesquisas jurídicas que façam a diferença na vida das pessoas.
Atualmente, realizamos as nossas litigâncias estratégicas e pesquisas em parceria com a Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ). Em 2018, o DDP se internacionalizou, iniciando o Law & Art Program na cidade de Nova
York (EUA), firmando parcerias com o Jewish Board e a International Brazilian Opera Company.
O DDP pratica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e produz um sistema de pesquisa inovador, que
estabelece uma relação radical com a extensão: sem fronteiras de autoridade, construímos uma pesquisa horizontal
que faça a diferença para a universidade e beneficie o seu entorno.

 
Equipe: 

Elena Vasconcellos Funcia Lemme, Bárbara de Carvalho Pereira, Raquel Correa Lopes de Almeida, Gabriela Kilson
Ferreira, Amanda Izabelle Braga Guimarães, Igor Amaral da Costa, Catarina Mendes Valente Ramos, Igor Lima da
Cruz Gomes, Jordana Aparecida Teza, Ana Beatriz Amorim Ricci, João Mallet, Giovana Carneiro, Rodrigo Amaral,
Ellen Rocha, Thais Simões Pinto, Maria Yasmin Costa.



 
CLÍNICA DE DIREITO DO TRABALHO – A FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS: 
TERCEIRIZAÇÃO E TELETRABALHO.

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL QUEIROZ PEREIRA

CONTATO: danielqueiroz.unirio@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação conjunta de alunos do projeto de extensão com os professores coordenadores, expondo os resultados
das últimas pesquisas. Para tanto, utilizar-se-ão de banner de forma a expor critérios mais seguros para o
enquadramento jurídico dos trabalhadores situados na chamada “zona grise” (zona cinzenta ou fronteiriça) que podem
ser considerados como prestadores de trabalho autônomo ou subordinado, de acordo com cada situação em espécie.
Neste contexto, inserem-se o trabalho à distância, a domicílio e o teletrabalho, bem como a figura da terceirização,
que recentemente foi objeto de discussão em virtude da aprovação do PL 4330/2004 na Câmara dos Deputados. Deste
modo, buscar-se-á permitir aos envolvidos caracterizar e diferenciar as relações de emprego em face de um crescente
processo de flexibilização das relações de trabalho, promovendo a pacificação social e, verdadeiramente, o amplo
acesso ao mercado de trabalho, com o reconhecimento dos direitos atinentes a cada modalidade de trabalhador.

 
Equipe: 

IVAN SIMÕES GARCIA.



 
CLÍNICA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA FACULDADE DE DIREITO DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDERSON SCHREIBER

CONTATO: clinica.respciviluerj@gmail.com

 

Resumo: 

As atividades da Clínica de Responsabilidade Civil da Faculdade de Direito da UERJ desenvolvidas na 28ª UERJ
Sem Muros visam levar ao conhecimento da comunidade científica de toda a UERJ e da sociedade civil o mote de
trabalho desse projeto de extensão.  Para tanto, será apresentado o contexto social que torna a responsabilidade civil
campo de estudo relevante, notadamente diante da chamada sociedade de riscos que potencializa a ocorrência de
danos, em que os danos muitas vezes ficam sem ressarcimento pela falta de atuação técnica e de apoio de instituições
que busquem sua reparação, especialmente no campo dos direitos transindividuais e difusos ou quando os danos
atingem grupos economicamente menos favorecidos. A partir disso, serão apresentados os objetivos da Clínica de
Responsabilidade Civil da Faculdade de Direito da UERJ, quais sejam: i) contribuir para o debate jurídico sobre o
Direito Civil, com ênfase na responsabilidade civil; ii) contribuir para a efetiva prevenção, reparação ou compensação
de danos a interesses constitucionalmente relevantes, individuais ou transindividuais; iii) apoiar a sociedade civil em
ações relacionadas à tutela de interesses constitucionalmente relevantes lesados, ou na iminência de lesão,
principalmente por meio da prestação de assessoria jurídica especializada; iv) proporcionar aos alunos de Graduação
e Pós-Graduação da UERJ vivência prática em atividades jurídicas relativas à responsabilidade civil; v) contribuir
para a consolidação da Faculdade de Direito da UERJ como espaço de atuação voltado à tutela de interesses
constitucionalmente relevantes; vi) prestar apoio a entidades da sociedade civil em ações relacionadas à
responsabilidade civil.

 
Equipe: 

Anderson Shcreiber, Carlos Nelson de Paula Konder, Isabella Souza Costa Olivieri, Rodrigo da Guia Silva, Marina
Duque Moura Leite, Rafael Mansur de Oliveira, Felipe Ramos Ribas Soares, Leonardo Fajngold, Bernardo Gonçalves
Petrucio Salgado, Bruno Terra de Moraes.



 
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA NO DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MILENA DONATO OLIVA

CONTATO: mdo@tepedino.adv.br

 

Resumo: 

A atividade terá por objetivo apresentar à comunidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro o Projeto
“Formação e Desenvolvimento da Pesquisa no Direito Civil-Constitucional brasileiro”, que tem como propósito
constituir extenso Banco de Dados formado pelos trabalhos desenvolvidos no âmbito da linha de pesquisa de Direito
Civil do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UERJ, a ser ampla e gratuitamente disponibilizado ao público,
em meio digital. 
Durante a exposição, serão apresentados os métodos de trabalho e os expressivos resultados até então obtidos. A
título ilustrativo, destaca-se que até este ano aproximadamente 200 fichas cadastrais contendo as informações
relativas (i) ao tema analisado; (ii) ao orientador do pós-graduando; (ii) ao ano de defesa, dentre outros elementos,
haviam sido catalogadas para serem, posteriormente, lançadas em banco de dados próprio.
Por fim, serão apresentados, os próximos passos a serem dados no sentido de reunir as obras já catalogadas em
sistema de acesso universal e gratuito, de modo a garantir o desenvolvimento da pesquisa dentro e fora da UERJ,
permitindo a projeção do trabalho científico desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em toda a sociedade e a
troca de informações com as mais diversas instituições de ensino e pesquisa do país.

 
Equipe: 

Eduardo Nunes de Souza, Gustavo Tepedino, Gabriela Silva Moreira Sampaio, Cintia Muniz de Souza Konder, Paula
Greco Bandeira, Renan Soares Cortazio, Milena Donato Oliva.



 
LABORATÓRIO DE REGULAÇÃO ECONÔMICA (UERJ REG)

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSÉ VICENTE SANTOS DE MENDONÇA

CONTATO: jose.vicente@terra.com.br

 

Resumo: 

Há necessidade de se aperfeiçoar o espaço regulatório não somente de forma a melhorar a racionalidade regulatória
de cada setor, mas possibilitar que haja verdadeira troca de informações e experiência institucionais e criar um
sistema regulatório uniforme e transparente. Tal melhora possibilita que as informações sejam mais inteligíveis e,
consequentemente, oportuniza a participação da sociedade civil nos fóruns públicos. Foca-se na interdisciplinaridade
e na análise de dados. Neste contexto, o projeto se propõe à criação do denominado Laboratório de Regulação
Econômica – UERJ Reg., entidade sem fins lucrativos vinculada à Faculdade de Direito da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, direcionado à pesquisa e ao engajamento dos alunos da Graduação e da Pós-Graduação em
questões e debates relacionados à regulação da economia, sob orientação de professores da Faculdade de Direito da
UERJ, que tem por objetivos: (i) participação em audiências e consultas públicas, ou em outras formas de
colaboração da sociedade para o processo decisório das agências reguladoras e entidades assemelhadas; (ii) atuação
como amicus curiae em demandas judiciais que envolvam regulação econômica; (iii) organização de atividades
acadêmicas sobre regulação econômica, tais como seminários, cursos, workshops, palestras, debates e aulas; (iv)
divulgação dos relatórios de trabalho e das conclusões da pesquisa em artigos acadêmicos, colunas jornalísticas e
livros.

 
Equipe: 

José Vicente Santos de Mendonça, Ana Calil, Andre Batalha, André Tosta, Bruno Arcanjo, Carina Quirino, Felipe
Pereira, Renato Toledo, Pedro Dionísio, Mariana Vianna, Renan Medeiros, Fernanda Morgan, Pierre Batista, Ketlyn
Chaves, Cesar Lima, João Galdi, Matheus Meott.



 
LABORATÓRIO DE GOVERNO

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANIA SICILIANO AIETA

CONTATO: vaniaaieta@yahoo.it

 

Resumo: 

O Laboratório de Governo capitaneado pela Professora Doutora Vânia Siciliano Aieta tem a intenção de ser um
centro de referência e uma plataforma para estudos de políticas públicas das cidades. Estudos com forte base teórica e
empírica capazes de gerar resultados conclusivos sobre o ambiente urbano.
Tal laboratório visa estabelecer um espaço diversificado em termos de áreas do conhecimento humano a serem
utilizadas, no qual é possível a realização de pesquisas científicas que objetivem auxiliar os gestores públicos
municipais e estaduais na concepção, no planejamento e na implementação de políticas públicas nas cidades.
As autoridades públicas executivas devem possuir ferramentas científicas que as ajudem a promover políticas
públicas eficazes, com a capacidade de atender as demandas atuais dos cidadãos, sem olvidar de outras questões
básicas ainda não solucionadas, como infraestrutura, saúde, segurança e educação. 
Desse modo, o olhar científico sobre as cidades deve ser a tônica deste século e como tal, merece um ambiente de
debate constante, no qual as ideias possam surgir e se desenvolverem, a ponto de se tornarem políticas públicas de
sucesso, que contribuam, verdadeiramente, com a melhora da qualidade de vida das pessoas e proporcione a redução
das desigualdades econômicas e sociais das diferentes regiões e, que sirvam de exemplo para outras municipalidades
brasileiras. Por fim, o Laboratório de Governo tem com missão institucional gerar conhecimento científico capaz de
gerar uma melhora no ambiente urbano.

 
Equipe: 

Vania Siciliano Aieta, Marcelle Mourelle Perez Diós Borges, Everton da Conceição Gomes, Marcos Aurélio dos
Santos Borges.



 
REVISTA BALLOT - REVISTA DE DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO DA FACULDADE DE DIREITO 
DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANIA SICILIANO AIETA

CONTATO: vaniaaieta@yahoo.it

 

Resumo: 

A Revista Eletrônica BALLOT é um periódico acadêmico semestral vinculada à linha de Direito da Cidade do
Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, e ao Departamento de Teorias e Fundamentos do Direito. Além
disso, recebe assessoramento intelectual e de infraestrutura da ESDEL (Escola Superior de Direito Eleitoral). A
Revista tem por objetivo a publicação de artigos e resenhas de natureza científica resultantes de estudos avançados,
pesquisas e trabalhos no universo político. Entre os eixos temáticos teremos o estudo do Direito Partidário, a Teoria
das Inelegibilidades, o estudo
dos Direitos Políticos, Processo Eleitoral, Ética na Política, Democracia, Mandato Eletivo, Partidos Políticos,
Reforma Eleitoral, Financiamento de Campanhas, Arrecadação de Recursos e Prestação de Contas, Corte de Contas e
Direito Eleitoral Internacional.

 
Equipe: 

Vania Siciliano Aieta, Marcelle Mourelle Perez Diós Borges, Glauco Andre Fonseca Wamburg.



 
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO AUGUSTO MADUREIRA DE PINHO

CONTATO: aampinho@gmail.com

 

Resumo: 

A Revista da Faculdade de Direito da UERJ, o periódico científico mais antigo da Faculdade de Direito, publica,
semestralmente, artigos em todas as áreas do Direito. Sua missão é fomentar e divulgar a produção acadêmica em
Direito no Brasil, contribuindo para a construção de uma esfera acadêmica de excelência, plural e democrática no país.

Indexada nas bases: DOAJ, Latindex, SEER/ibct e Diadorim, a RFD, é aberta aos interessados de quaisquer
instituições de ensino e de pesquisa, profissionais da área, discentes e docentes, de modo que todos os trabalhos são
avaliados pelo sistema de double blind review, a fim de garantir a qualidade das edições.

O Corpo Editorial é composto por alunos da graduação e da pós-graduação stricto sensu que atuam em atividades
como: controle do fluxo de artigos, contato com autores e com pareceristas, edição de artigos, reuniões periódicas
com a equipe e apresentação de projetos em seminários internos e externos. Assim, os membros possuem a
oportunidade de entrar em contato com debates acadêmicos aprofundados, plurais e interdisciplinares, de modo a
expandir suas experiências com o conhecimento no eixo da extensão universitária.

Coordenados pelo Editor-Chefe, professor Antônio Madureira, o Corpo Editorial zela por uma atuação ética e
valoriza o trabalho em equipe buscando solucionar problemas a partir de uma atuação conjunta e democrática
construindo, ainda, uma experiência pedagógica horizontal que permite o desenvolvimento de habilidades e
competências fundamentais à formação do pesquisador. 

Editor Chefe: Prof. Antônio Augusto Madureira de Pinho, UERJ. 
Editor Executivo: Michael Teixeira, UERJ.
Comissão Executiva: Sr. Vinícius dos Santos Silva, UERJ; Sr. Roberto de Lima Marubayashi, UERJ e Sr. Filipe
Tancredo de Oliveira, UERJ.

 
Equipe: 

Antônio Augusto Madureira de Pinho, Michael Douglas Santos Teixeira, Vinícius dos Santos Silva, Roberto de Lima
Marubayashi, Filipe Tancredo de Oliveira.



 
REVISTA DE FINANÇAS PÚBLICAS, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO LODI RIBEIRO

CONTATO: RevistaTributariadaUERJ@gmail.com

 

Resumo: 

A atividade consiste na apresentação da origem do projeto, expondo as conquistas e os objetivos a serem alcançados.

 
Equipe: 

Vanessa Benelli Corrêa, Laís Gramacho , Rodrigo Capone, Ricardo Lodi RIbeiro, Julio Cesar Santiago.



 
REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PROCESSUAL

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO

CONTATO: humbertodalla@gmail.com

 

Resumo: 

A REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PROCESSUAL – REDP destina-se a divulgar artigos, dissertações, teses
e pesquisas desenvolvidos por Professores e discentes do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro – UERJ, bem como por processualistas de Universidades brasileiras e estrangeiras. A opção
pelo meio eletrônico de publicação da REDP visa a permitir o franco acesso da comunidade jurídica ao seu conteúdo,
além de conferir o dinamismo necessário à rápida divulgação de informações e notícias atuais. Em 28 de fevereiro de
2007, a REDP obteve o seu cadastro junto ao IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia,
sendo-lhe atribuído o registro ISSN 1982-7636 e possui a classificação Estrato B1 Qualis Direito. Assim sendo,
aliando a tradicional seriedade dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Direito Processual da UERJ aos
amplos recursos disponíveis através do meio eletrônico, a REDP surge com a vocação de contribuir para o
permanente desenvolvimento do Direito Processual, estando apta a acompanhar a sua rápida e constante evolução.

 
Equipe: 

FLÁVIA PEREIRA HILL, HUMBERTO SANTAROSA, HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO,
JULIA LIPIANI, RODRIGO VIEIRA FARIAS, LEONARDO FARIA SCHENK.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA

CONTATO: carolvestena@gmail.com

 

Resumo: 

Em nossa participação no UERJ sem Muros de 2018, planejamos apresentar resultados, projetos e avanços alcançados
nos últimos nove anos de publicação contínua e periódica da Revista Direito e Práxis. Em 2019, completaremos 10
anos de publicação. A partir de 2017 a Revista passou a fazer parte da coleção SciELO Brasil, o que aumentou
significantemente a visibilidade de nossa publicação. Ademais, ampliamos o processo de indexação do período e
temos, constantemente, trabalhado nos processos de profissionalização editorial da D&P. A revista é atualmente
classificada como A1 na área de direito e conta com classificação nas áreas de Sociologia, Linguística, Serviço
Social, História, Ciência Política, entre outras. Graças ao apoio da Editora UERJ e do Portal de Publicações da UERJ,
temos tido as bases necessárias para projetar novos desafios e avançar rumo ao processo de internacionalização da
revista. Por fim, é central ressaltar que o escopo de nossa publicação se centra na publicação de trabalhos que se
dediquem à crítica do direito e à análise do direito como fenômeno social. Com essa perspectiva, esperamos oferecer
trabalhos de qualidade que analisem as questões sociais mais prementes e as desigualdades de nossa sociedade em sua
manifestação no interior do direito.

 
Equipe: 

José Ricardo Cunha, Carolina Alves Vestena, Bruna Mariz Bataglia Ferreira, Morena Peréz, Raíza Uzeda, Isadora
Lins, Taísa Rodrigues.



 
SOLUÇÕES CONSENSUAIS DOS CONFLITOS TRABALHISTAS

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL QUEIROZ PEREIRA

CONTATO: danielqueiroz.unirio@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação conjunta de alunos do projeto de extensão com os professores coordenadores, expondo os resultados
das últimas pesquisas. Utilizar-se-ão de banners e panfletos a fim de propagar a cultura da solução consensual dos
conflitos trabalhistas, assim como expor os desafios da nova era inaugurada com a Lei 13.467/17, ainda muito
criticada pela doutrina e jurisprudência.

 
Equipe: 

Carolina Tupinambá Faria.



 
A EDUCAÇÃO DE EDUCADORES PARA ATUAREM NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO  DA PRÉ-ESCOLA 
SEGUNDO A ABORDAGEM DA PESQUISA DA PRÓPRIA PRÁTICA:  UMA PROPOSTA DE COGESTÃO 
DA ATIVIDADE FORMADORA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SAMMY WILLIAM LOPES

CONTATO: samwlopes@gmail.com

 

Resumo: 

Nossa ação extencionista visa discutir junto aos profissionais docentes da rede municipal de educação infantil do Rio
de Janeiro como elaborar modos de organização/condução de percursos formativos que tenham como causa de
partida, desenvolvimento e chegada os obstáculos e dificuldades concretos por eles enfrentados no desenrolar suas
práticas educadoras cotidianas.
Busca-se com isso, não uma orientação pragmatista, mas viabilizar às docentes experimentarem a condição de
assumir um papel mais ativo na concepção e na condução do próprio percurso formador, orientando seu foco para
discussões que só podem ser desencadeadas a partir da singularidade de seus interesses e necessidades. 
Por meio da produção de estratégias de apresentação, reflexão e avaliação coletiva das atividades de ensinar-aprender
narradas pelas professoras, desenvolvemos ações formadoras tanto nas escolas de referência - promovendo rodas de
conversa que convidam as professoras a enunciarem ou atribuírem sentido aos seus saberes-fazeres - quanto na
Faculdade de Educação da Uerj onde planejamos e refletimos sobre as experiências formadoras realizadas e,
adicionalmente procedemos outros estudos e produções teórico-práticas.
O projeto conta com a participação de professoras, coordenadoras pedagógicas, diretoras da rede pública, além de
alunas e ex-alunas do curso de graduação em pedagogia da Uerj.

 
Equipe: 

Sammy William Lopes, Michelle Araújo Lopes, Realina de Araújo, Márcia Cristina Mariano dos Reis, Irailde Sousa
Barros, Izabel Christina Dias de Mattos, Raimunda Sandra Ribeiro Duarte, Anna Caroline Ribeiro, Arianda dos
Santos Aquino, Claudia Cabral Tavares.



 
ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS NO BRASIL: CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA 
CURSO DE PORTUGUÊS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA KARINA BRENNER

CONTATO: anakbrenner10@gmail.com

 

Resumo: 

Português para refugiados: um relato sobre aprendizados e demandas

O Pares/Cáritas estabeleceu parceria com a UERJ (ILE e EDU) em 2014 a fim de reformular a oferta de curso de
português. O “Português para refugiados”, desenvolvido pela UERJ, é conduzido por professores voluntários e atende
a refugiados e solicitantes em turmas que têm francês, inglês e espanhol como línguas mediadoras. Nossa primeira
ação foi a observação das aulas e conversas informais com os alunos-refugiados e professores com o intuito de
perceber a adequação do material utilizado às demandas dos alunos. Percebemos mudanças desejáveis na dinâmica do
curso, na oferta de formação continuada aos voluntários, ajustes pontuais ao material que está sendo produzido e,
ainda, demandas que extrapolam o curso de português e que necessitam de outros encaminhamentos. Uma das
principais demandas é o aumento do tempo de aula para além da hora e meia, duas vezes por semana. Além disso
pedem atividades para realizar em casa e escutar cotidianamente, mas professores afirmam que estas não foram
realizadas quando propostas indicando necessidade de outros suportes além do papel. Demandam, ainda, maior
interface do material com suas vidas e culturas. Este já é um forte princípio norteador da produção de materiais mas a
escuta aos refugiados reforça aquilo que Bálsamo (2009) afirma como fundamental: há memórias traumáticas que
querem ser esquecidas, mas tais memórias também produzem vínculos sociais e funcionam como suporte
(Martuccelli, 2007) no enfrentamento da situação de refúgio. Em relação a demandas que extrapolam a própria oferta
do curso novamente há interfaces a serem contempladas naquilo que se aprende: vocalizar as necessidades da vida;
Prates (2014) afirma que governos informam que refugiados muitas vezes não se adequam às culturas e programas
oferecidos e percebemos nesta relação que são os programas ofertados que precisam se adequar ao seu público.

 
Equipe: 

Isabel Maia, Larissa Mello, Ana Karina Brenner.



 
ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR: SABERES PARTILHADOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ENEIDA SIMOES DA FONSECA

CONTATO: eneida@uerj.br

 

Resumo: 

Apresentação geral do projeto de Extensão 'ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR: Saberes Partilhados' no
que se refere à continuidade de suas atividades relacionadas ao mapeamento de hospitais com escolas no contexto
brasileiro; à compilação, edição, tradução e divulgação do informativo semestral ATENDIMENTO ESCOLAR
HOSPITALAR; e, à atualização da listagem de contatos (mala direta) nacionais e internacionais.

 
Equipe: 

Eneida Simões da Fonseca.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DE LOURDES DA SILVA

CONTATO: lullua2@Yahoo.com.br

 

Resumo: 

O projeto “Cinema e História da Educação nos Cursos de Formação de Professores de Nível Médio: leitura e
produção” passou por algumas mudanças no decorrer do ano de 2017. Tais mudanças foram provocadas porque as
pessoas com as quais firmamos parceria para o curso na Secretaria de Estado de Educação do Rio Janeiro-SEEDUC
mudaram suas posições na hierarquia administrativa e não foi possível estabelecer o mesmo diálogo com os novos
gestores da secretaria. A primeira mudança foi a aproximação entre o curso de extensão e o projeto de pesquisa da
professora coordenadora, o que implicou em ações de campo desmembradas do curso original deste projeto, mas
ainda envolvendo cinema e educação. Mantendo a proposta inicial do projeto de extensão, de problematizar a
linguagem audiovisual para alunos e professores, investimos em atividades de campo em escolas de ensino médio do
estado.  Foram organizadas atividades de pesquisa-intervenção levando em conta a problematização de recursos
audiovisuais com usos nas escolas, especificamente sobre a temática do álcool, medicamentos e outras drogas. Nesse
sentido, empreendemos trabalhos em duas escolas estaduais, uma na Zona Sul e outra na Zona Oeste da cidade do Rio
de Janeiro. Os resultados das pesquisas foram apresentados em  três trabalhos no 6º Congresso Internacional da
Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas-ABRAMD, “Drogas e autonomia: ciência,
diversidade, política e cuidado”, que aconteceu em Belo Horizonte, entre os dias 07 e 10 de novembro de 2017.
Também participamos do 49° FORPROEXT Sudeste ocorrido em 27-29/09/2017, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Esse investimento quanto a importância da extensão na política universitária propiciou a escrita do artigo
“Atravessamentos da Política no Curso Extensão Universitária Audiovisualidades e Formação de Professores: leitura
e produção”, enviado para publicação na Revista Extensão e Cidadania. Agora, a investigação volta-se para o
PROERD-PMERJ.

 
Equipe: 

Maria de Lourdes da Silva, Anna Helena de Carvalho Feliciano, Mariana Pinheiro do Nascimento, Karina Marinho,
Érica Reis da Conceição.



 
DEIXA OS GAROTOS BRINCAR

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GUSTAVO REBELO COELHO DE OLIVEIRA

CONTATO: coelhoguga@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação oral e visual (pôster) dos resultados preliminares das sessões de conversas semanais entre os membros
da equipe (coordenador, psicanalista e mestrando) e lutadores que moram/trabalham/treunam numa academia de boxe
e que, em comum, possuem uma biografia atravessada por traumas íntimos, muitos com passagem pelo sistema penal.

 
Equipe: 

Gustavo Coelho, Aline Bemfica, Leandro Carvalho.



 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES ATUAIS NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JAQUELINE LUZIA DA SILVA

CONTATO: jaqueline.silva@uerj.br

 

Resumo: 

O Projeto de Extensão Desafios e possibilidades atuais na Alfabetização de Jovens e Adultos promoveu, no ano de
2017, um curso de extensão (60 horas), cujos objetivos foram: investir na formação continuada de educadores que
trabalham com a alfabetização de jovens e adultos, a partir de temas e reflexões concernentes com os desafios
emergentes da prática pedagógica e promover a reflexão sobre a prática pedagógica dos professores envolvidos, no
sentido de contribuir para pensar sobre a escola oferecida aos jovens e adultos, bem como para mostrar caminhos de
atuação traçados pelas escolas. O trabalho aconteceu em encontros mensais com professores orientadores e
professores regentes de 15 escolas com o Programa de Educação de Jovens e Adultos (SME/RJ). No total, foram nove
encontros ao longo do ano, com carga horária de quatro horas cada, correspondendo a 36 horas de atividades
presenciais, além de 24 horas de atividades não presenciais, que foram realizadas nas escolas dos professores
envolvidos. E no ano de 2018, foi realizado outro curso de extensão na Faculdade de Educação (UERJ/Maracanã),
cujos objetivos foram: refletir sobre a prática pedagógica na Alfabetização de Jovens e Adultos sob a ótica da
educação como direito de todos; promover a pesquisa de estudos e práticas atuais na área da Alfabetização de Jovens
e Adultos, dialogando com a atuação dos professores nas escolas e produzir novos conhecimentos sobre a
Alfabetização de Jovens e Adultos que levem à construção de novas práticas no intuito de vencer os desafios
impostos pela realidade. O curso se concretizou numa proposta de 30 horas, em encontros quinzenais com professores
da EJA e estudantes da UERJ (Pedagogia e demais licenciaturas). No total foram seis encontros, com carga horária de
quatro horas cada, correspondendo a um total de 24 horas, além de seis horas de atividades não presenciais.

 
Equipe: 

Janahina de Oliveira Batista, Jaqueline Luzia da Silva, Cristine de Souza Castro do Nascimento, Paula da Silva Vidal
Cid Lopes, Sonia Maria Schneider, Maria do Socorro Martins Calhau, Valéria Rosa Poubell, Jussara Soares Campos
Leite.



 
DO CÁRCERE À UNIVERSIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CALHAU

CONTATO: socalhau@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto “Do cárcere à universidade” é uma ação de Extensão que apoia as pessoas privadas de liberdade, homens e/
ou mulheres, no seu ingresso à universidade, não só na  UERJ, mas de qualquer outra Instituição de Ensino Superior
do Rio de Janeiro, no que se refere a sua inserção nas redes de sociabilidade e a sua adaptação à rotina universitária,
cuidando das dificuldades diversas que esse aluno possa apresentar principalmente no que se refere ao trato com as
tecnologias de comunicação e informação. Entendemos que uma Faculdade de Educação precisa tomar para si a
tarefa de compreender e buscar meios para que essa questão entrasse nos seus debates e políticas e se constituísse
numa de suas bandeiras na busca de uma educação plural e inclusiva. O projeto também tem intermediado a liberação
desses internos no sistema prisional, com os juízes da VEP  demais gestores responsáveis por essas permissões:
Classificação, DEM. Ao longo de 2014 fizemos inscrições de presos que passaram em vestibulares para outras
universidades, providenciamos documentos, acionamos os responsáveis por fazer valer o Direito à Educação. Temos
parceria com o Conselho Penitenciário, a SEAP – Secretaria de Administração Penitenciária e a Comissão do Direito
à Educação da OAB.

 
Equipe: 

Maria do Socorro Martins Calháu (Coordenadora), Luciana Velloso da Silva Seixas, Vanusa Maria de Melo.



 
EDUCAÇÃO POÉTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIOGO DOS SANTOS SILVA

CONTATO: ssdiogoss@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Apresentação de poster.

 
Equipe: 

Diogo dos Santos Silva, Renan Henrique Carvalho da Silva e Santos.



 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS: PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS E PRÁTICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEONARDO KAPLAN

CONTATO: leonardo.kaplan@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto reúne professores da Faculdade de Educação e estudantes de graduação em Pedagogia e Biologia, sendo
direcionado a alunos e professores de escolas públicas de todas as disciplinas. Após dois anos atuando junto a escolas
públicas do bairro de Manguinhos, em 2018, iniciamos as ações em uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro
localizada no centro da cidade, no bairro da Lapa. O foco do projeto é a formação inicial e continuada de professores
na perspectiva da Educação Ambiental Crítica, bem como a produção de atividades e materiais escolares, em co-
autoria com professores de escolas públicas, para serem utilizados com estudantes destas escolas. Internamente, nos
organizamos em um grupo de discussão e estudos sobre Educação Ambiental Crítica com vistas a subsidiar as ações
de formação do grupo. Externamente, em 2018, até o presente momento, realizamos quatro oficinas com os
professores dos turnos da manhã e da tarde da Escola Municipal Orlando Villas Boas na perspectiva da Educação
Ambiental Crítica, adotando a Pedagogia Histórico-Crítica como abordagem para planejar nossas ações de produção
de atividades e materiais didáticos a serem utilizados com as turmas. Além das oficinas, a equipe do projeto tem
estado semanalmente na escola, dialogando com os professores de modo a conhecer suas demandas e pensar as ações
a serem desenvolvidas com os alunos. Estas oficinas subsidiaram os professores a refletirem sobre suas práticas
pedagógicas com as temáticas ambientais, fortalecendo sua autonomia pedagógica e a compreensão de que estes
temas são de natureza interdisciplinar. Um dos temas escolhidos para ser trabalhado com as turmas foi a Água, em
uma abordagem crítica, politizando um debate, em geral, de viés individualizante e comportamentalista. As ações do
projeto têm gerado trabalhos já apresentados e outros em processo de submissão a eventos da área de Educação
Ambiental.

 
Equipe: 

Leonardo Kaplan, Erivaldo Pedrosa dos Santos, Fernanda Rodrigues de França, Larissa do Nascimento Dawidman.



 
EM CAXIAS, A FILOSOFIA EN-CAIXA?!

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALTER OMAR KOHAN

CONTATO: wokohan@gmail.com

 

Resumo: 

Introdução:
O projeto “Em Caxias, a filosofia Em-caixa” acontece no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na escola
municipal Joaquim da Silva Peçanha. Discentes, tanto da educação infantil quanto do primeiro e o segundo segmento
do ensino fundamental mais os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participam de experiências filosóficas
que proporcionam as asas do pensamento a voar pelo mundo da indagação filosófica. Sem aderir a uma sala de aula
tradicional, repleta de certezas e conformidades, a cada encontro novas maneiras de ensinar, aprender, relacionar e
dialogar estão sobre experimentação, num ambiente diferenciado e descontraído. Ao invés de carteiras, lousa e
imposição de comportamentos uniformes, acontecemos em um ateliê com mobiliário colorido, livros e conversas em
círculos. 
Objetivo:
Esta prática busca proporcionar, tanto para docentes como para discentes, uma experiência de atitude filosófica
pautada nos princípios da dialogicidade, do indagar e, principalmente, no exercício dos pensamentos. Busca-se
também colocar em questão as verdades petrificadas e os conceitos estriados por normas morais e sociais. Promover o
diálogo democrático e a horizontalidade filosófica é o caminho que, este projeto, trilha e constrói.
 Metodologia:
A falta de posições hierárquicas almeja potencializar as incidências filosóficas imanentes nas diferentes vozes. O
enredo da vida é o ponto de partida para a promoção dos encontros dialógicos. É por meio da conversa que toda a
experiência encontra as questões do filosofar. Assim como brincar, o filosofar usa da conversa para: desenhar, pintar
e esculpir métodos de criar e recriar encontros que abalam o já dito e pensado.
Conclusão:
Sem pretensão de concluir, ou dizer como age a filosofia, nossa perspectiva é semear o diálogo para potencializar
toda e qualquer voz. Sem um modelo de certo que, torna tudo que o escape como errado, inflamamos o que há de
mais simples no ato de conversar para incendiar o pensar.

 
Equipe: 

Robson Roberto Martins Lins , Fernando Luiz Reis Sales, Walter Omar Kohan.



 
ENSINO MÉDIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:  DO 
QUE FALAMOS AFINAL?

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLOS SOARES BARBOSA

CONTATO: profcarlossoares@gmail.com

 

Resumo: 

O objetivo da atividade é apresentar as primeiras ações e reflexões tecidas em torno do Projeto de Extensão “Ensino
Médio na Educação de Jovens e Adultos no Estado do Rio de Janeiro: do que falamos afinal?” O projeto visa a se
constituir em um espaço de reflexão, tanto aos professores em exercício profissional quanto àqueles que se encontram
fase de formação inicial (licenciandos), sobre o que tem se constituído a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no
Ensino Médio na rede estadual de educação do Rio de Janeiro, após as mudanças efetuadas a partir de 2013 pela nova
política de EJA, denominada “Nova EJA”, mas, sobretudo, após a mudança do contexto político-econômico
brasileiro, a partir de 2016, após o impeachment da presidente Dilma Roussef. 
O novo bloco histórico de sustentação do poder e a (suposta) crise econômica o Estado do Rio de Janeiro tem
ocasionado um forte ataque aos direitos sociais, que se materializa, entre outras ações, no enxugamento do
financiamento público com a educação. A crescente desresponsabilização do Estado com as políticas sociais, faz
agravar as condições estruturais e pedagógicas da sua oferta, bem como o fechamento de escolas destinadas a
modalidade em nome da contenção dos gastos. Este é o contexto da proposta do curso de extensão (aperfeiçoamento),
com carga horária de 30 horas, a iniciar no segundo semestre do calendário letivo da UERJ, destinado aos professores
da rede estadual de educação e demais pessoas que se interessam pela temática. O objetivo do curso é refletir os
sentidos conferidos a EJA pelos diferentes sujeitos nesse contexto de crise e de violação de direitos, além de
empreender práticas de resistências.

 
Equipe: 

Carlos Soares Barbosa.



 
ESTUDOS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANE PAIVA

CONTATO: janepaiva27@gmail.com

 

Resumo: 

O subprojeto Centro de Referência e Memória da Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos (CReMEJA)
tem como objetivo a valorização e preservação da memória e história da educação brasileira para jovens e adultos
interditados do direito à educação. A principal atividade realizada por mim nesses quatro meses de bolsa, até o
momento, foi o tratamento de documentos físicos, acumulados em acervos pessoais a nós doados, tais como atas de
reuniões, diretrizes pedagógicas, artigos, monografias, livros, vídeos, fotografias e materiais didáticos, especialmente
das extintas Fundações Mobral e Educar. O subprojeto destina-se a favorecer o ensino, a pesquisa e, como extensão,
tem como principal objetivo a propagação de memórias reunidas em acervo físico, que vem sendo digitalizado para
disponibilização na web. A organização do CReMEJA implica preservar materiais existentes, localizando-os
espacialmente, o que envolve higienização de documentos; mapeamento da origem dos fundos recolhidos;
catalogação e tratamento de cada documento e classificação. Com o auxílio da plataforma Excel criou-se uma
planilha com categorias e relação de documentos, postados virtualmente no site eletrônico, cuja publicação na internet
se fará em 7 de agosto de 2018. O tratamento físico dos documentos tem a finalidade de democratizar o acesso à
memória, contribuindo para o avanço no campo histórico e político da EJA. Esse subprojeto de extensão vem
contribuindo para minha formação acadêmica, profissional e pessoal. Tenho me aproximado de conhecimentos no
campo da história e da memória, como elementos fundamentais na constituição da identidade cultural da sociedade
brasileira. É também um espaço de diálogo e de estudos que tem aguçado minha criticidade, ao acessar documentos
pedagógicos, discussões entre outros bolsistas e coordenação, além de membros do Grupo de Pesquisa Aprendizados
ao longo da vida, que integro, complementando minha formação.

 
Equipe: 

Dayanne Lima de Souza, Julliana Ferreira Mendonça, Mayara de Oliveira da Silva, Raphaela Novello dos Santos,
Luiza Helena Rizzo Perez.



 
FORJA: OFICINA DE CRIAÇÃO DO EDUCAÇÃO POÉTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIOGO DOS SANTOS SILVA

CONTATO: ssdiogoss@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Apresentação de poster.

 
Equipe: 

Diogo dos Santos Silva, Jocemir Moura dos Reis.



 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANA DE OLIVEIRA

CONTATO: rosanaol40@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O objetivo é apresentar as ações desenvolvidas ao longo de 2017/2018. O trabalho, como é apontado no objetivo geral
do projeto, pautou-se na formação matemática de professores e em eventos que contribuíssem com a divulgação
científica nesse campo de atuação. Entre as atividades desenvolvidas podemos citar: a participação na organização do
VII Encontro de Educação Matemática do Rio de Janeiro (VII EEMAT) – 16 a 18 de maio de 2018 e a realização do
IV Seminário em Educação Matemática: Organização Curricular nos Anos Iniciais e Educação Infantil (segundo
semestre de 2017), em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis, contou com a participação de 270 professores,
distribuídos em quatro dias de encontros sendo dois encontros por dia, totalizando oito grupos. As temáticas de cada
um dos encontros foram as seguintes: (1) Do PCN a BNCC: 20 anos depois; (2) Números e pensamento algébrico; (3)
Geometria; (4) Grandezas e Medidas e Estatística e Probabilidade. Em 2018, a formação de professores da prefeitura
municipal de Angra dos Reis realizou o primeiro curso de formação constituído por oito grupos com cerca de 30
Professores, onde o foco foi nas praticas pedagógicas dos professores participantes sobre os conteúdos abordados na
BNCC. Dessa forma, o pôster irá abordar a realização dos eventos, assim como as contribuições para a formação dos
professores de anos iniciais e da educação infantil.

 
Equipe: 

Rebecca Castello Sant’Anna, Rosana de Oliveira.



 
FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO
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COORDENADOR(A): EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES
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Resumo: 

O projeto Fórum Permanente de Educação Inclusiva tem como principais objetivos contribuir para o intercâmbio
universidade/ comunidade; disseminar a cultura do respeito à diversidade e estimular a criação de uma rede de
educação inclusiva no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo a Universidade, órgãos governamentais, não
governamentais e sociedade civil, dessa forma, mais uma vez projeto conseguiu alcançar tudo o que almejava. No ano
de 2018 demos continuidade a um projeto de extensão iniciado em 2016 em parceria com a organização Lions Club,
que atua em grandes causas humanistas. O projeto é denominado Escola de Informática Melvin Jones para
Deficientes Visuais, e no ano de 2018 também recebeu alunos com deficiência intelectual. A monitoria do curso,
realizada pelo Fórum Permanente de Educação Inclusiva também está aprendendo ao ensinar, é difícil enumerar as
possibilidades de pesquisa a serem realizadas nesse campo. Dessa forma, este trabalho de pesquisa, teoria e prática
com a comunidade externa deu origem a um trabalho com tema “Educação Interacionista e colaborativa: Pressupostos
de Piaget e Vigotski no ensino da informática na Escola Melvin Jones para deficientes visuais”, apresentado no V
Colóquio Internacional Educação, Cidadania e Exclusão (V CEDUCE), que aconteceu na Universidade Federal
Fluminense (UFF), na mesma universidade, também foi apresentado o trabalho “Tecnologia Assistiva e Deficiência
Intelectual: Uma experiência na Escola Melvin Jones” no II Simpósio de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento
Humano na UFF: Vida além da escola. Eventos como este são muito importantes para promover educação inclusiva e
o nome da nossa universidade. Participamos também de um evento interno organizado pelo Núcleo de Educação
Especial e Inclusiva, o “Encontro de gestores do Estado do Rio de Janeiro em educação especial: Atendimento
pedagógico domiciliar e classe hospitalar”, no qual gestores de diversos municípios do estado compartilharam suas
experiências.

 
Equipe: 

Lorraine Raquel Silva Benicio.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CALHAU

CONTATO: extedu.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O GAPA, Grupo de Apoio e Pesquisa em Alfabetização de Adultos está no seu quinto ano de existência e, encontra-
se nesse momento, na elaboração de um  corpo teórico que servirá de base para a produção de uma metodologia para
alfabetização de jovens e adultos que buscam o PEJA/GEJA  - Programa de Educação de Jovens e Adultos da SME -
Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, Gerencia de Educação de Jovens e Adultos. Durante seu tempo de existência
foram realizamos vários seminários teóricos sobre o tema da Produção do Sujeito da Escrita, e divulgação dos
resultados dos nossos estudos.
O trabalho contou com 5 alunas da graduação de Pedagogia (que já se formaram) e, atualmente, com 10 professoras
alfabetizadoras do PEJA/GEJA/SME.
O GAPA tem por meta derivar uma metodologia de alfabetização especifica para esses alunos jovens e adultos do
PEJA, que dê conta das especificidades desses sujeitos. Trata-se de criar uma metodologia singular, que seja capaz de
produzir sujeitos da escrita, mais competentes e capazes de traduzir ideias em ações.
Assim, pretende-se também ser uma referência em experimentação de metodologias.
Nesse tem, muitos foram os percalços vividos tanto pela UERJ, quanto pela SME, que nos fizeram reajustar nossas
metas, em tempo, pessoal e produções.

 
Equipe: 

Monica Ramos da Costa Macedo, Herica Ferreira Marinate, Katia Regina Moura, Maria Gorete Botelho da Silva,
Laise Alves de Carvalho, Geralda Cristina Pereira da Silva, Rosangela Oliveira Gumarães, Neyla Maria Tafakgi.



 
INCLUSÃO E DIVERSIDADE HUMANA : VIVENCIANDO LINGUAGENS
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COORDENADOR(A): EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES

CONTATO: ediclea@globo.com

 

Resumo: 

O presente projeto desenvolvido no Núcleo de Educação Especial e Inclusiva (NEEI) da Faculdade de Educação da
UERJ tem por objetivo auxiliar os licenciados que cursam a disciplina Prática Pedagógica em Educação Inclusiva em
sua formação. No projeto são oferecidas Oficinas de Currículo e Adaptação (OCA) que possuem como proposta
apresentar aos alunos das diferenciadas licenciaturas, as metodologias para sua utilização no processo de
aprendizagem de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.
Nas oficinas são apresentadas adaptações de pequeno porte, que são aquelas produzidas pelo professor no cotidiano
de sua pratica docente, geralmente com materiais reaproveitados.
No momento o projeto possui cerca de 400 adaptações curriculares, devidamente catalogadas que atendem as mais
diferentes áreas de necessidades especiais. Estes recursos são fotografados, catalogados e arquivados pela bolsista do
projeto, passando a constituir o Acervo do NEEI. No período letivo de 2017.2 concomitante com 2018.1 foram
ministradas pela bolsista oficinas de adaptação curricular para mais de 250 licenciados que abrangeu três turmas no
período da manhã e três turmas no período da noite. Para os licenciados este contato inicial com adaptações voltadas
para atender educando com necessidades especiais na perspectiva da educação inclusiva é essencial para formulação
de sua futura prática docente, tendo em vista que a educação inclusiva é uma realidade das classes regulares hoje em
dia. É, portanto uma experiência única e gratificante para quem organiza e ministra essas oficinas, tendo a
possibilidade de contribuir na formação desses futuros profissionais que estarão lidando com estudantes com
necessidades especiais em espaços escolares. Além disso, são desenvolvidas visitas ao acervo das adaptações no
NEEI para a comunidade externa a Universidade. Bem como, exposições destes materiais realizadas em eventos e
congressos da área.

 
Equipe: 

Ana Beatriz Vaz de Azevedo.



 
MEMÓRIA VIRTUAL DO LEGADO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FATIMA LOBATO FERNANDES

CONTATO: fatmalobato@gmail.com

 

Resumo: 

Memória Virtual: Como espaço formativo para a bolsista de extensão
                                                                              Julliana Ferreira Mendonça (UERJ)
O projeto Memória Virtual do Legado da Educação de Jovens e Adultos visa produzir uma plataforma digital para
resguardar a memória de materiais do campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Popular (EP), do
Centro de Referência e Memória da Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro
(CREMEJA) do Rio de Janeiro. O objetivo do projeto é criar um website para resguardar e democratizar o acesso a
esses projetos, disponibilizando-os os acervos virtualmente.  A metodologia consistiu em definir a estrutura do
website, alimentar o site com textos, criação de arquivos de imagens, materiais didáticos, tratamentos de outras
mídias e documentos históricos sobre a EJA, EP e alfabetização de adultos. Até o momento foi realizado leitura e
digitalização de aproximadamente 150 documentos das extintas Fundações MOBRAL e EDUCAR, tais como:
apostilas de materiais didáticos, diretrizes pedagógicas, atas de reuniões, propostas de formação de alfabetizadores,
fotos e acompanhamento e transcrição de entrevistas com ex-técnicos do MOBRAL. Tem sido importante para minha
formação acadêmica fazer parte desde projeto, pois ele mudou minha visão em relação a educação de jovens e
adultos, conhecendo a relevância histórica desses projetos. Como aluna da graduação o desenvolvimento desta
atividade de extensão além conhecer um pouco mais da linguagem de programação e aprender a trabalhar com a
construção de página na internet, tem me inserido também nos campos de produção de memória, história, de forma
continuada, de ação coletiva e cultural inseridas na área de jovens e adultos.  Essa atividade tem contribuído
significativamente para me tornar um sujeito mais crítico diante as diferentes situações da vida, reconhecendo o
direito à educação como princípio de dignidade humana.

 
Equipe: 

Julliana Ferreira Mendonça , Fatima Lobato Fernandes, Fernanda Mayara Sales de Aquino, Raphaela Novello dos
Santos, GUILHERME FERREIRA VARGUES, Luiza Helena Rizzo Peres, Dayanne Lima de Souza, Mayara de
Oliveira da Silva, Jane Paiva , ANA KARINA BRENNER.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES

CONTATO: professoraediclea.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Projeto de extensão do Observatório de Políticas Públicas em Educação Especial dos Municípios do Estado do Rio de
Janeiro visa desenvolver um estudo em âmbito municipal, estadual e nacional, tornando-se assim, um campo de
pesquisa em relação as políticas públicas de educação especial, tem como objetivo acompanhar os fóruns de Gestores
Municipais de Educação Especial. As atividades também são realizadas paralelo ao projeto de Extensão no Clube
Lions Ama Xerém vinculado ao observatório, no Município de Duque de Caxias. Realizamos as atividades três vezes
por semana com Oficinas Psicopedagógicos (Oficina de Musicalização e Contação de História). Em nossas atividades
trabalhamos com jogos lúdicos para estimular a memória, concentração, apraxia fina. Participação da bolsista em
eventos acadêmicos como ouvinte nos: I Simpósio sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento Humano - UFF:
“Da Deficiência à Funcionalidade: novos paradigmas e implicações para inclusão de pessoas com deficiência
intelectual”, vinculado ao NEDIDH – UFF em parceria com NEEI /Uerj. No Programa de Saúde na Escola
promovido pela Secretária de Saúde em parceria com o NEEI / UERJ realizado na UERJ Maracanã. Participação na
Conferência Anual de Transtorno do Espectro Autista (CONATEA) realizado na UFRJ. Submissão de resumo
expansivo e apresentação de pôster com o tema “Oficinas de Psicopedagogia e Musicalidade no Centro de
Convivência Lions Ama Xerém” no II Simpósio sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento Humano – UFF:
“Além dos muros da escola” vinculado ao Núcleo de Estudos sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento
Humano (NEDIDH) na Universidade Federal Fluminense – UFF em parceria com NEEI /Uerj, realizado nos dias 23 e
24 de Julho de 2018. Parceria com o Projeto de extensão de estimulação precoce de bebês com microcefalia
vinculado ao NEEI – UERJ realizado na Policlínica no munícipio de Belford Roxo.

 
Equipe: 

Kezia Graziela de Queiroz.



 
PROME: PROJETO DE MEDIAÇÃO ENTRETURMAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS

CONTATO: lucianavss@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto de Mediação Entreturmas (PROME) foi criado com o objetivo de viabilizar um acolhimento mais
humanizado aos alunos ingressantes no curso e ampliar as formas de atendimento dos/as mesmos/as. Além de buscar
resolver as questões voltadas para a inserção e adaptação acadêmica dos novos discentes do curso de Pedagogia em
termos de questões tanto acadêmicas e burocráticas quanto de ordem de cunho mais psicossocial. Pretendeu também
auxiliar na formação pedagógica dos alunos os mediadores, contribuindo para ampliar suas habilidades sociais e
interpessoais dentro e fora do curso. O Projeto já realizou atividades como rodas de conversas sobre elaboração de
trabalhos acadêmicos, experiências de intercâmbios e inserções em pesquisas, oficinas de cartazes, atividade para
conhecer os diferentes espaços da Universidade. Dando continuidade ao longo do ano de 2018, em parceria com as
equipes do Programa de Desenvolvimento Interpessoal para prevenção do suicídio (PRODIN), do Projeto UERJ pela
Vida e de uma equipe multidisciplinar, temáticas como as da humanização das relações interpessoais e a
instrumentalização sobre as habilidades sociais já estão sendo exploradas por meio de cursos e grupos de estudo entre
os parceiros do Projeto e os alunos mediadores. Temos também desenvolvido maior integração e criação de vínculos
entre o corpo estudantil do Curso com as diferentes instâncias e atores que o envolvem (Coordenação, Direção,
Centro Acadêmico, profissionais da saúde e da assistência social); ampliação da capacidade de identificar e/ou buscar
ajuda (apoio social) dos participantes; ampliação do diálogo e de parcerias entre o Instituto de Psicologia, em especial
o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). Os resultados do trabalho têm sido divulgados em atividades/eventos
externos e internos e temos recolhido depoimentos dos discentes em textos e vídeos que descrevem o diferencial de
sua participação no Projeto (tanto os discentes mediadores voluntários como os ingressantes).

 
Equipe: 

Luciana Velloso da Silva Seixas, Vanessa Barbosa Romero Leme, Maria Christina Paixão Maioli, Rachel Alonso de
Azevedo, Lais Ferreira dos Santos, William Mathias Moreira, Luiza Helena Rizzo Perez, Marcela Villar Junqueira de
Barros, Emanuele Cristina Lima ribeiro , Rebecca Isabel Martins Silva , Geraldo Alves da Costa Junior, Irailde
Barros, Joyce Marcelle Alves Costa, Beatriz Cunha, Sergio Maciel, Leonardo Souza das Neves, Renata Ruth Bastos
Oliveira, Sarah Kelly Loretto Barbosa.



 
PROGRAMA LCD EM MOVIMENTO

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS

CONTATO: lucianavss@gmail.com

 

Resumo: 

O Programa LCD em Movimento tem buscado promover debates que ocorrem no nosso contexto social mais amplo e
o espaço universitário, trazendo convidados com as mais diferentes inserções, tornando as discussões acessíveis a um
grande público, bastando para isto o acesso a redes sociais e outros canais digitais onde os Programas são
transmitidos e ficam armazenados. Desenvolvido a partir de uma parceria entre a Faculdade de Educação e a
Faculdade de Comunicação Social, aqui representada pelo Laboratório de Comunicação Dialógica (LCD), o
Programa LCD em Movimento se realiza através de recursos simples como as filmagens via tecnologias móveis
(celulares), numa linguagem acessível e com maior dinamismo. Embasamo-nos na proposta de comunicação ativa, na
qual os sujeitos são produtores e críticos dos recursos midiáticos. Atuamos assim na formação e informação de
futuros universitários comunicadores/comunicativos. Lançado em junho de 2017 e tendo se ampliado cada vez mais,
o programa já realizou diversas edições também ao longo de 2018, dentre os quais destacamos: Diretas Já; Violência
policial nas Favelas; O impacto do corte de verbas da prefeitura no carnaval carioca 2018; Estado Laico? Diversidade
Religiosa e o decreto 43.219; Financiamento das Universidades Públicas Brasileiras; Ativismo e Direito nos
Movimentos Sociais; Demarcações de Territórios Indígenas; Influências do Poder Judiciário no Brasil;
Representatividade Negra na Mídia; dentre outros que têm recebido muitos elogios. Realizamos ainda uma série sobre
temáticas envolvendo o tema do Feminismo, como Aborto, Assédio, Mulher no Mercado de Trabalho, Gordofobia e
Pressão Estética (que reunidos serão material para a elaboração de um documentário). Também trouxemos integrantes
de diferentes coletivos no programa intitulado Slam: poesia e resistência, que alcançou imensa visibilidade por parte
do público, trazendo rappers, poetas e músicos para fortalecer nossa ponte entre os movimentos sociais e a
universidade.

 
Equipe: 

LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS , MARCELO ERNANDEZ MACEDO, Ivy Schipper, Elis Carneiro da
Silva, Mariana de Azevedo Vinagre, Tiago Correia de Souza, Cassia Helena Glioche Noelli de Souza Soria, Arthur
Seidel Fernandes, FELIX MASCARENHAS MILESI, Feliciana Sabrina da Cruz, Tainá Moraes, Jéssica Melissa
Borges, Ana Clara Chequetti, Aldo Medeiros de Souza, Isabelle Pessanha Barroso.



 
PROGRAMA ROMPENDO BARREIRAS: LUTA PELA INCLUSÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER

CONTATO: valeriagpdoc@gmail.com

 

Resumo: 

Retomando os preceitos do art. VII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “Todos são iguais perante a lei e
têm direitos, sem qualquer distinção”, o Programa Rompendo Barreiras: luta pela inclusão - PRB, desde a sua
fundação, em 5 abril de 1988, desenvolve práticas de acessibilidade e inclusão destinadas a quem tem necessidades
educacionais especiais. Pensando nos que resistem ao preconceito e indiferença, o Programa Rompendo Barreiras:
Luta pela Inclusão (PRB-UERJ) presta consultoria a empresas e instituições de ensino, ministra oficinas e palestras,
promove, a cada biênio, um encontro para agregar a comunidade acadêmica, participa de conferências, municipais,
estadual e nacional, de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, representa a UERJ no Conselho Estadual
pela Política de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CEPDE. Vale ressaltar que no dia 1 de agosto do ano
em curso o PRB-UERJ realizou um evento para comemorar seus 30 anos de existência < http://
uerjrompendobarreiras.blogspot.com/> Dentre outras ações, que têm como característica contribuir para a formação
acadêmica de futuros professores, o PRB-UERJ busca oportunizar a aquisição de conhecimentos específicos de como
utilizar materiais didáticos-pedagógicos adaptados para estudantes com problemas neurológicos e/ou deficiências
sensoriais, intelectuais, físicas. Neste sentido, Cursos são oferecidos desde 2003 a graduandos das Licenciaturas e do
Curso de Pedagogia da UERJ, presencial e a distância; também são destinadas vagas dos referidos cursos a
profissionais das redes públicas e privadas de ensino.

 
Equipe: 

Catia Crivelenti de Figueiredo Walter, Valeria de Oliveira Silva, Patrick Almeida Pereira.



 
PROJETO AUDIOTECA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER

CONTATO: valeriagpdoc@gmail.com

 

Resumo: 

Partindo do princípio que DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA e ACESSIBILIDADE são indissolúveis, pois
representam o respeito e a valorização da diversidade humana, o decreto 5296/2004 e a emenda constitucional de
agosto/2009 (Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência) estabelecem a promoção e a garantia de igualdade
social a todo cidadão. Sendo assim, segundo as garantias legais de acessibilidade, o AUDIOTECA, primeiro projeto
cadastrado no Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-UERJ), há vinte e nove (29) anos, vêm
desenvolvendo práticas que garantem a seus usuários acesso, permanência e conclusão de seus cursos. Na vanguarda
de tais políticas públicas, sendo, desde 1989, o AUDIOTECA é um dos poucos espaços onde são encontradas
materiais em condições adequadas para o atendimento à pessoa com deficiência. Além das práticas de planejamento,
produção, organização e manutenção de materiais didáticos gravado em áudio, no AUDIOTECA, também, são
formados ledores e transcritores para atenderem, respectivamente, as pessoas com cegueira, baixa visão, surdez, com
problemas motores e/ou dislexia das comunidades interna e externa da UERJ.

 
Equipe: 

Catia Crivelenti de Figueiredo Walter, Valeria de Oliveira Silva, Sergio Maciel da Motta.



 
PROJETO ROMPENDO AS BARREIRAS DA EXCLUSÃO DIGITAL

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALERIA DE OLIVEIRA SILVA

CONTATO: valeriagpdoc@gmail.com

 

Resumo: 

O grande desafio da atualidade é reconhecer direitos e posicionar-se de forma política frente a Diferenças coletivas e
Individuais como parte da diversidade humana. A permanente discussão entre identidade e diversidade, que o debate
sobre a diferença destaca, vem ao encontro do que hoje é discutido em termos de construção de um modelo político
social e econômico que atenda às complexas especificidades humanas que demandam ações políticas específicas. Se
por um lado as semelhanças se acentuam cada vez mais, também é verdade que essas mesmas diferenças devem ser
valorizadas, inclusive as que ganham destaque devido às necessidades individuais. Entretanto, se todos forem
incluídos nos programas e serviços que o Estado e a sociedade oferecem, as diferenças estariam, verdadeiramente,
reconhecidas e toda sociedade sofreria uma grande transformação. Nesse sentido, pensar a diversidade, humanizando
e universalizando serviços, é o grande desafio que nos impõe o novo milênio. Contudo, a humanidade há de entender
que distinto/diferente não significa inferior. Em pleno século XXI, é inadmissível que estudantes, sejam eles do
ensino fundamental, médio ou superior, não tenham acesso a recursos digitais de pesquisa e produção textual. Para
que discentes com deficiência visual – cegos ou de baixa visão – e com problemas motores sejam atendidos com
equidade, tenha acesso a informações, possam elaborar seus trabalhos e ler diferentes textos, faz-se mister que
existam equipamentos com softwares específicos para este fim.

 
Equipe: 

Valeria de Oliveira Silva.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIANA GONÇALVES FERREIRA DE CASTRO

CONTATO: marianagfcastro@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de leitura e escrita em Língua Portuguesa para surdos como segunda língua consiste em proporcionar um
espaco acadêmico bilingue (Libras/Língua Portuguesa) para estudantes surdos do ensino fundamental de escolas
públicas do Rio de Janeiro. Nosso objetivo consiste em ensinar a Língua Portuguesa atraves da Lingua de Sinais com
lingua de instrução de acordo com a lei10436/2002 e do decreto 5626/2005. Através de atividades lúdicas, filmes,
passeios culturais, ampliamos o conhecimento de mundo desses estudantes e proporcionamos uma melhora
significativa na leitura e na escrita desses alunos.

 
Equipe: 

Mariana Gonçalves Ferreira de castro.



 
QUEM NÃO SE COMUNICA SE TRUMBICA:  FORMAÇÃO DE GRADUANDOS DE PEDAGOGIA EM 
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER

CONTATO: catiawalter@uerj.br

 

Resumo: 

A comunicação é um processo primordial para a sociabilização do ser humano, seja ela, através do olhar, de gestos,
da fala, a mesma envolve sempre percepção, interação, diversificação de cultura e a essência para o desenvolvimento
humano. A Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) é destinada às pessoas não oralizadas e busca oferecer
condições de interação e comunicação dos desejos e necessidades, como também promover a autonomia. O presente
trabalho tem como objetivo destacar a importância da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) com um jovem
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem fala funcional e com dificuldades em habilidades sociais. Teve como
foco principal proporcionar condições de socialização, favorecendo a autonomia, independência e segurança nas
atividades de vida diária. Foram propostas atividades que buscaram promover conceitos importantes para diminuição
de comportamentos inadequados, como: empurrar as pessoas, quebrar objetos, lançar alimentos no lixo, não atender
ordens simples e não buscar as pessoas para solicitar seus desejos e necessidades. Foram realizadas quatro sessões de
atendimento especializado, sendo duas na sala do Amanhã da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica e duas sessões
na residência do jovem. Foi oferecido a CAA como opção de comunicação e também compreensão das atividades
propostas e dos comportamentos esperados para um jovem de 19 anos. Alguns dos materiais utilizados ao longo dos
atendimentos foram, tablet, alimentos concretos, encartes de supermercado, jogo da memória personalizado, dinheiro
de brinquedo, objetos descartáveis e reutilizáveis. Foi possível observar melhoras no comportamento social, onde o
jovem passou a utilizar os objetos da casa com função, porém manteve em algumas situações comportamento
agressivo e desorganizado. Todas as atividades ocorreram de acordo com os interesses do participante, o que
favoreceu a realização do planejamento proposto e da importância do uso da Comunicação Alternativa.

 
Equipe: 

Edinea Dianne Santos de Oliveira.



 
CHILDHOOD & PHILOSOPHY

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALTER OMAR KOHAN

CONTATO: wokohan@gmail.com

 

Resumo: 

Introdução: childhood & philosophy é um periódico quadrimestral dedicado às interseções e relações entre filosofia,
infância, filosofias da infância, e investigação filosófica com crianças. É resultado de uma parceria entre o nefi
(núcleo de estudos de filosofias e infâncias) vinculado ao programa de pós-graduação em educação da universidade
do estado do rio de janeiro (proped/uerj) e o icpic (international council for philosophical inquiry with children). 

Objetivo: childhood & philosophy tem por objetivo popularizar e ajudar a ler artigos acadêmicos dedicados as
relações entre filosofia, infância, e educação e investigações filosóficas com crianças. Fortalece a troca internacional
de conhecimento e discussões a partir de diferentes realidades. Tem como principal público-alvo pesquisadores,
professores, profissionais e estudantes ligados a área da filosofia, infância e educação.

Metodologia: A revista aceita artigos acadêmicos inéditos, os mesmos passam por uma avaliação cega de pares, dois
avaliadores avaliam o mesmo artigo, de maneira anônima, nem os pareceristas conhecem os autores nem os autores
sabem quais pareceristas avaliaram seu artigo. Tal metodologia tem por objetivo manter a privacidade do parecerista,
membro da equipe acadêmica da revista. Oitenta por cento do seu comitê científico é internacional, e mais da metade
dos autores dos trabalhos publicados são também de universidades estrangeiras. A revista integra o catálogo de
publicações digitais da UERJ no site: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/index reafirmando uma
política de acesso gratuito à produção acadêmica. A revista é quadrimestral e disponibilizada online, através do site e
se encontra em várias bases de dados, dentre elas a Scielo educ@ e a Redalyc, sendo a segunda uma plataforma de
Revistas Científicas de circulação internacional. Ao menos um exemplar por ano é também publicado em formato
papel.

Conclusão: 
A revista vem desde 2005 contribuindo para a divulgação do con

 
Equipe: 

Walter Omar Kohan, Simone Berle, Alice Pessanha.



 
CENTRAL DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA KAXINAWÁ (CPMK)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO

CONTATO: alitasa.rego@gmail.com

 

Resumo: 

Poster com entrega de DVDs para o avaliador.

 
Equipe: 

i.	jaqueline francisca belmiro gomes, ii.	Thiago Henrique Costa Simão Antunes, Aline Pascoal Oliveira, Isabel
Rodrigues dos Santos Silva, Vitória Néris Ernesto, Lucas Felipe Clajus Pontes, Sueli aparecia nascimento, alita villas
boas de sá rego (coord), pedro alvim leite lopes (sub coord).



 
NEC/PROGRAMA MOVIMENTOS SOCIAIS, DIFERENÇAS E EDUCAÇÃO - PROMOVIDE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANGELA MALACHIAS

CONTATO: rosmalach@gmail.com

 

Resumo: 

O antigo NEC - Núcleo de Educação Continuada (sob a coordenação da docente Kelly Cristina Russo de Souza)
renovou-se, a partir de 2015,  com a contratação por concurso e  adesão de nove novos docentes da UERJ-FEBF.
Constituiu-se em PROMOVIDE - Programa Movimentos Sociais Diferenças e Educação desenvolvendo ações de
extensão, pesquisa e ensino voltadas para a formação inicial e continuada de professores. O PROMOVIDE articula
pesquisa, extensão e ensino buscando uma maior integração entre graduação, pós-graduação e educação básica. Tem
como foco a formação inicial e continuada de professores/as. Desenvolve estudos e propostas de parceria e de
intervenção que contribuam com o debate sobre práticas educativas e políticas educacionais a partir de paradigmas
epistemológicos que abordem questões interseccionais (classe, gênero e raça) e interculturais, assim como as suas
influências nos processos educativos. O Programa tem seis Núcleos de Pesquisa e Extensão, que atuam específica e
coletivamente com temas relevantes. São eles: (1) NEPIE/PROMOVIDE - Núcleo de Estudos sobre Povos Indígenas
e Educação coordenado pelas docentes Kelly Cristina Russo de Souza e Gabriela Barbosa. (2) NUDES/
PROMOVIDE - Núcleo Diferenças, Educação, Gênero e Sexualidade - coordenado por Giovanna Marafon e Ivanildo
Amaro. (3) NUPPEI/PROMOVIDE - Núcleo de Políticas e Práticas de Educação Especial e Inclusiva - coordenado
por Hector Renan Calixto e Flávia Faissal - com as docentes: Giovanna Marafon; Marina Pereira de Castro e Souza; e
Clarissa Nicolaiewsky e Maria Clara Almeida. (4) AFRODIÁSPORAS/PROMOVIDE-Núcleo de Pesquisas sobre
Mulheres Negras, Cultura Visual, Política e Educação em Periferias Urbanas, coordenado por Rosangela Malachias e
Janaína Damaceno. (5) GEIEF/PROMOVIDE - Grupo de Estudos sobre a Interpenetração de Espaços Formativos,
coordenado por Wania Regina Coutinho Gonzalez. (6) Núcleo de Pesquisa de Relações Étnico-raciais e Educação/
PROMOVIDE, coordenado por Alexandre Ribeiro Neto.

 
Equipe: 

ALEXANDRE RIBEIRO NETO.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA

CONTATO: gabrielasb80@hotmail.com

 

Resumo: 

A presente proposta tem como objetivo investigar o processo de significação de conceitos constituintes dos campos
de conteúdos matemáticos sugeridos para o ensino pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena
por índios Guarani, visando subsidiar a formação de professores indígenas. Para atingir os objetivos traçados
propõem-se três linhas de ação. A primeira consiste na realização de um estudo visando os fundamentos teóricos e
epistemológicos da formação de conceitos básicos associados a “Números e operações numéricas”, “Espaço e forma”
e “Grandezas e medidas” e “Tratamento da Informação”; o estado da arte da pesquisa em Ensino de Matemática nas
escolas indígenas no Brasil; as sequencias de ensino e materiais voltados para a formação de conceitos matemáticos
nas escolas indígenas no Brasil; a análise dos livros didáticos de Matemática utilizados nas escolas indígenas no
Brasil tendo em vista a exploração de situações problema que favoreçam a formação e significação dos conceitos; o
tratamento dispensado à Matemática e às reflexões sobre o seu ensino nos cursos de formação de professores
indígenas no Brasil. A segunda corresponde à organização e análise à luz da Teoria dos Campos Conceituais e dos
princípios da Etnomatemática dos materiais (registros escritos, desenhos, falas, materiais manipuláveis e demais
objetos) produzidos durante as aulas de Matemática pelos estudantes Guarani das aldeias de Maricá e Itaipuaçu. E,
finalmente, a terceira corresponde ao desenvolvimento de atividades complementares, oficinas, minicursos,
orientações metodológicas e curriculares para a formação de professores indígenas. O trabalho foi desenvolvido
durante 2017 e 2018. Neste pôster, apresentamos dados coletados nas nossas três linhas de ação e, em especial, nossas
contribuições para a construção do Projeto Político Pedagógico das escolas indígenas de Maricá e para o
planejamento curricular do Magistério Guarani em Angra dos Reis.

 
Equipe: 

Flavia Maria Torres Rezende, Tamires Maximo Jasper , Yasmin Faios Cunha, Julia André dos Santos , Rayssa
Ribeiro Meireles, Romulo Barreto, Hálison Ferreira de Almeida , Cristiane Nunes de Freitas da Costa, Sinete Xavier
Mesquita , Jerlan Manaia de Araújo, Viviane Souza Pereira   , Elohá Sheyla Vaz Gomes, Fernanda Muniz dos Santos.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA

CONTATO: g2a4b7i5@gmail.com

 

Resumo: 

Neste projeto oferecemos atividades lúdicas que envolvem conceitos matemáticos para estudantes da educação básica
tendo em vista dois objetivos: o primeiro é criar condições para que os estudantes estabeleçam novos pontos de vista
e sentimentos em relação à Matemática; e o segundo é favorecer a aprendizagem de conceitos específicos dos campos
conceituais aditivo e multiplicativo. Nas reuniões do Grupo de Estudo, Pesquisa e Aprendizagem em Educação
Matemática (GEPAEM), desenvolvemos e analisamos as atividades lúdicas que colocamos em prática nos encontros
com as crianças. Os encontros com as crianças ocorrem ora nas escolas onde elas estudam e ora nas dependências da
FEBF, mais especificamente nos laboratórios de Informática e de Matemática. Nosso projeto é realizado com crianças
que cursam o Ensino Fundamental em municípios da Baixada Fluminense e em Mangaratiba.  As atividades foram
realizadas durante os anos letivos de 2017 e 2018 e desenvolvidas à luz da Teoria dos Campos Conceituais.  Segundo
esta teoria, um conceito não pode ser ensinado isoladamente. Conceitos se associam compondo um campo conceitual.
Além disso, um conceito é formado pelas situações em que se aplicam e pelas representações e invariantes
operatórios que mobilizam. Assim, é característica das atividades deste projeto a utilização de variadas representações
e de contextos diversos.  Apresentamos neste pôster uma análise dos jogos que realizamos quando a FEBF foi
visitada por estudantes da educação básica de São João de Meriti e quando visitamos a Escola Municipal Coronel
Moreira da Silva em Mangaratiba. Em linhas gerais, concluímos que os jogos contribuíram para a aprendizagem e
para a elevação da auto-estima dos estudantes.

 
Equipe: 

Jerlan Manaia de Araújo  , Tamires Maximo Jasper , Yasmin Faios Cunha, Julia André dos Santos , Rayssa Ribeiro
Meireles, Romulo Barreto, Hálison Ferreira de Almeida , Cristiane Nunes de Freitas da Costa, Sinete Xavier
Mesquita , Flavia Maria Torres Rezende, Viviane Souza Pereira Paula  , Elohá Sheyla Vaz Gomes.



 
A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA – O DESAFIO DA DIDÁTICA 
FRENTE ÀS DEMANDAS ATUAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VÂNIA REGINA JORGE DA SILVA

CONTATO: vaniarjsilva@gmail.com

 

Resumo: 

Com as constantes mudanças pelas quais a nossa sociedade tem passado desde o final do século XX e nesse início do
século XXI, muito se tem discutido a respeito da educação escolar em geral e no ensino de geografia em particular.
São temas de constante debate a necessidade de pensar o ensino geográfico escolar que promova os saberes,
habilidades e competências requeridas na realidade atual e que observe temas atuais relacionados às questões de raça
e etnia, gênero, meio ambiente, inclusão. Além disso, o professor de geografia em sala de aula se depara
constantemente com as questões relacionadas a o que ensinar e como ensinar. Sem se falar nas dificuldades no que
diz respeito à indisciplina, uso de livros didáticos, planejamento escolar em seus diversos níveis etc. Para tal, há a
premência de se buscar reflexões sobre o ensino-aprendizagem diante da diversidade bem como buscar práticas
pedagógicas condizentes com essas necessidades. Diante disso, o presente projeto tem como objetivos promover
cursos de extensão, oficinas de produção de material didático e eventos para divulgação. Para tal, temos como
objetivos promover estratégias de aproximação entre a escola pública e Universidade através de cursos de extensão,
oficinas bem como demais encontros que possam dar visibilidade às licenciaturas; desenvolver atividades
relacionadas ao planejamento de ensino com métodos que visem à melhor inclusão dos alunos com necessidades
especiais; consequentemente, promover a inserção e a efetiva aprendizagem dos alunos portadores de necessidades
especiais no que diz respeito ao ensino de geografia; desenvolver a reflexão e atividades que contemplem tanto os
temas transversais como as questões emergentes de raça e etnia e de gênero; produzir materiais e práticas que
promovam o aprendizado dos alunos de acordo com a diversidade.

 
Equipe: 

Alex Guedynil Valdez da Fonseca, Késia Paula de Oliveira, Victor Aleluia da Silva, Mário Pereira de Almeida, Luis
Eduardo Miguel Pereira.



 
A ORGANIZAÇÃO DA ESCRITA DE CRIANÇAS EM PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRÉA PESSÔA DOS SANTOS

CONTATO: andrea.santos@uerj.br

 

Resumo: 

O poster visa apresentar resultados parciais do Projeto de Extensão em andamento, que vem objetivando compreender
aspectos da organização do discurso escrito de alunos em processo de alfabetização, a partir da compreensão da
complexidade da prática didático-pedagógica empreendida em aulas voltadas à produção de textos escritos em sala de
aula. Nas análises preliminares foram considerados os gêneros trabalhados, as relações de ensino e as relações
discursivas estabelecidas a partir de diferentes orientações didáticas empreendidas pelos professores alfabetizadores
acompanhados na Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias.

 
Equipe: 

Marize Peixoto da Silva Figueiredo.



 
ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS EGRESSOS DA FEBF: ABORDAGEM QUANTITATIVA E 
QUALITATIVA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA TERESA CAVALCANTI DE OLIVEIRA

CONTATO: teresacavalcanti@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto "Acompanhamento de alunos egressos da FEBF: abordagem
quantitativa e qualitativa" resulta de uma demanda que inicialmente se coloca
em função do Plano de Desenvolvimento Institucional da nossa unidade, sendo
entendido como uma ferramenta de planejamento voltada à otimização das
ações institucionais. Seu desenvolvimento irá proporcionar o acúmulo e a
compreensão do papel da formação docente desenvolvida pela FEBF na medida
em que serão registradas tanto informações sobre o mapeamento da realidade
profissional do aluno que finaliza seu curso na FEBF quanto análises, reflexões e
pesquisas que possam dar um retorno para o aprimoramento do trabalho
acadêmico desenvolvido além de sistematizar a avaliação institucional Tão
necessária à unidade. No que se refere à realidade desse aluno egresso, o projeto
pretende produzir um amplo levantamento da inserção desses estudantes no
mercado de trabalho, mapeando suas dificuldades mais recorrentes assim como
as principais facilidades encontradas. Nosso primeiro instrumento de trabalho
será um questionário a ser disponibilizado a partir do próximo período letivo
que se iniciará em setembro de 2018. Concomitantemente, tem sido feito uma
pesquisa para que possamos identificar artigos que nos permitam identificar o
estado da arte desse tema assim como o registro de outras estratégias que
tiveram bons resultados quando utilizadas em projetos e acompanhamento de
alunos egressos no âmbito do ensino superior.

 
Equipe: 

maria teresa cavalcanti de oliveira , luciano ximenes aragão , maria de fatima de paiva almeida , adriana da silva
feitosa , lincoln de araujo santos , amalia cristina dias da rocha bezerra .



 
BAIXADA METAL: REGISTRO AUDIOVISUAL DE CULTURAS JOVENS PERIFÉRICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PEDRO ALVIM LEITE LOPES

CONTATO: pedroleitelopes@hotmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão "Baixada Metal: registro audiovisual de culturas jovens periféricas" tem dois curtas sobre a
cena musical de Duque de Caxias e diversos vídeos de apresentações de bandas da Baixada Fluminense disponíveis
nas mídias sociais, e tem por objetivo realizar pesquisas e documentários sobre rock pesado na Baixada Fluminense
(heavy metal e hardcore-punk), junto  ao Laborav e à Rádio Comunitária Kaxinawá, e conta com as seguintes ações,
também de extensão, pesquisa e ensino: a) capacitação dos futuros docentes para trabalho de campo, uso de
tecnologias audiovisuais (filmagem e edição), produção de áudio e rádio no Estúdio de Som e Música da FEBF e na
Rádio Comunitária Kaxinawá; c) realização de shows durante atividades de defesa do ensino público e da UERJ com
bandas da Baixada Fluminense; d) gravação e disponibilização de documentários, curtas, teasers, clipes e entrevistas
para divulgação da produção musical da Baixa Fluminense, e assistência em ensaios no estúdio da FEBF; d)
continuidade de pesquisa de doutorado em antropologia urbana, sobre a cultura da música heavy metal, juventude e
condição periférica no Rio de Janeiro - e questões desse grupo de gosto musical específico relativas a educação,
religiosidade, gênero, identidade étnico-racial e classe social. Atualmente a equipe edita material para documentário
sobre show beneficiente para refugiados sírios no Estado do Rio, realizado em Duque de Caxias pela loja Rock For
You, em conjunto com integrante da cena rock e metal da cidade convertido ao islamismo, no Clube Recreativo
Caxiense. A atração principal dentre várias bandas foi a guitarrista paulista Gisele Marie, de religião islâmica, que
toca Ozzy Osbourne e outros clássicos do metal vestida com o "niqab", traje típico de algumas mulheres muçulmanas.
O show teve cobertura de tvs nacionais e de uma tv virtual francesa e repercussão na imprensa em países islâmicos
como a Indonésia.

 
Equipe: 

Rita de Cássia Pulice Vieira, Gisele Sabino da Silva, Ketlin Darcy, Marllon Roberto Dias de Oliveira,  TATIANA
REBELO SOARES DA SILVA, TAYNA DA SILVA SANTOS, ALICE BARRETO FERREIRA, Daiane Francisco
Medeiros , Sharah Elisa Luciano Araújo dos Santos, Pedro Alvim Leite Lopes, Gilberto Nascimento, Abda Medeiros,
Carlos Vianna.



 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE MEIO AMBIENTE DA BAIXADA FLUMINENSE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SIMONE FADEL

CONTATO: bv_coord_febfuerj@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Nas últimas décadas as questões ambientais emanam discussões por parte de governos, organismos internacionais,
além de instituições de pesquisas, entretanto, foi a partir da déc.90 que essas passaram a ter maior veemência na
sociedade. E com a Agenda 21, teve-se a necessidade de se “monitorar e de se avaliar sistematicamente o processo de
desenvolvimento (...) e o estado do meio ambiente e dos recursos naturais”, logo a crescente conscientização da
questão ambiental tem demandado a produção e a sistematização de informações sobre o meio ambiente e a
formulação de políticas públicas”. Para corroborar com tal, a produção da informação que contribua para o
aprofundamento do ambiente, da relação sociedade-natureza, que se desenvolve a Biblioteca Virtual do Meio
Ambiente da Baixada Fluminense (BV), com objetivo principal de democratizar trabalhos e pesquisas acadêmicas,
relacionadas a questões socioambientais que permeiam essa tão importante região do Estado do RJ. 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 com conteúdos sobre: Educação Ambiental, Justiça Ambiental,
História Ambiental, e Dinâmica Ambiental, dando acesso gratuito e de qualidade, gerando um banco de dados
ambientais, que contém desde documentos, a imagens e artigos científicos. Por boa resposta do público, houve a
necessidade de ampliar a plataforma, e duas inquietações surgiram, uma voltada ao desenvolvimento de ferramenta
para professores, dando acesso ao conteúdo ambiental para o público infanto-juvenil, logo criou-se a Biblioteca
Virtual Jovem (BV Jovem), e a segunda inquietação, surgiu com o objetivo de apresentar notícias ambientais de
forma rápida e dinâmica, criando a BV em Dia.  Ambas as propostas, estão em atividade unificada com a BV,
garantindo acesso dinâmico, democrático das informações ambientais da Baixada fluminense, e que atingem um
público diversificado.

 
Equipe: 

Diego Escobar Alves, Paulo Guilherme Barbosa Braganca, Henrique Carvalho da Silva Bezerra, Sandra Leocadia
Teixeira Gomes, Leonardo Bonnano Gomes, Vitor Araujo Silva, Larissa Rosa Silva, Giselle Cavalcanti de
Albuquerque Oliveira, Merces da Costa Lomar Cabral, Matheus da Silva Cruz, Frederico Duarte Irias, Andrea Paula
de Souza, Alvaro Henrique de Souza Ferreira, Lorena Lopes Pereira Bonomo, Vânia Regina Jorge da Silva, Luciano
Ximenes Aragão, Luís Eduardo Miguel Pereira, Rodrigo Costal de Araujo e Souza, Késia Paula de Oliveira, Matheus
dos Santos Fontenele de Brito.



 
CAXANGÁ: RODA DE CONVERSA E LEITURA DE POESIAS AFRICANAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE RIBEIRO NETO

CONTATO: aleribeironeto@gmail.com

 

Resumo: 

Uma roda de conversa é um espaço de troca de experiências culturais. Ela pode durar um dia, ela pode ocorrer
durante uma semana inteira, na qual os participantes vão discutindo sobre o tema e aprofundando seu conhecimento
sobre o assunto. Ela tem um caráter menos pretensioso de que um minicurso, pois nele a apresentação do tema exige
que o palestrante domine o assunto e faça uma exposição sobre ele. Escolhemos poesias de países africanos de língua
portuguesa, para aproxima-nos do continente, que o oceano separou. Essa aproximação já foi traçada forçadamente
com a escravidão africana, que durante séculos despejou nos portos brasileiros milhões de indivíduos. Fruto do tráfico
atlântico de escravos, os indivíduos que ao chegavam ao Brasil, que não eram despossuídos de cultura e contribuíram
para não só com seus braços, no mundo do trabalho, para a construção da sociedade brasileira. Os africanos que aqui
chegaram foram importantes na formação cultural do Brasil e forjaram um nova Língua Portuguesa, com suas
palavras, que lentamente passaram a fazer parte do cotidiano do Brasil colônia, se enraizaram no Brasil Império e no
Brasil Republicano, encontravam-se tão amalgamadas, que somente os especialistas conseguem saber a origem das
mesmas. Vamos desnaturalizar as palavras africanas empregadas em nosso cotidiano e buscar através da poesia, uma
aproximação com a humanidade que há no outro, do outro lado do Atlântico. Vamos fazer um círculo ler as poesias e
depois conversar sobre elas.

 
Equipe: 

Adriano Ibiapina Ferreira.



 
CANAL LABORAV: TELEVISÃO, EDUCAÇÃO  E PERIFERIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO

CONTATO: alitasa.rego@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação de poster com entrega de DVDs para o avaliador. Exibição no computador de trabalhos realizados

 
Equipe: 

jaqueline francisca belmiro gomes, Vitória Néris Ernesto, Isabel Rodrigues dos Santos Silva, Aline Pascoal Oliveira,
Sueli aparecia nascimento (proatec), Lucas Felipe Clajus Pontes, Thiago Henrique da Costa Antunes, alita villas boas
de sá rego (coord).



 
DOCÊNCIA NA CIBERCULTURA: LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, DISPOSITIVOS MÓVEIS E 
CURRÍCULOS ONLINE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSEMARY DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CONTATO: rose.brisaerc@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto investiga como a docência vem se configurando na segunda fase da cibercultura. A cibercultura é a cultura
contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais nas esferas do ciberespaço e das cidades (Santos, 2011).
Sua primeira fase foi marcada pela possibilidade de publicação e compartilhamento de conteúdos na rede mundial de
computadores, internet. A segunda fase da cibercultura vem se caracterizando pela emergência da web 2 com suas
redes sociais – em que destacamos a emergência da educação online, mediada pelos ambientes online de
aprendizagem, pela mobilidade e convergência de mídias dos computadores portáteis e da telefonia móvel.  Neste
contexto, nos interessa compreender se houve mudanças nas práticas dos professores de Informática Educativa da
Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias e como estas mudanças vêm estruturando outros processos de
aprendizagem. Na apresentação do Pôster, mostraremos como a observação participante nos encontros presenciais, as
oficinas realizadas, as rodas de conversa e os usos dos ambientes virtuais de aprendizagem contribuíram para a
formação continuada desses professores, através de suas criações e participação no projeto.

 
Equipe: 

Rosana Sales de Jesus, Luciana Pires Alves, Rosemary dos Santos de Oliveira.



 
EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA: PERSPECTIVA HISTÓRICA, EMBATES E CONTRADIÇÕES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO

CONTATO: gil.barao@hotmail.com

 

Resumo: 

O Projeto de Extensão “Educação como Política Pública: Perspectiva Histórica, Embates e Contradições” organiza-se
a partir da articulação das atividades nos  eixos: pesquisa, formação e intervenção. Neste projeto a atividade
externsionista tem como pressuposto básico a troca entre universidade e comunidade que, ao mesmo tempo, cria
exigências para as atividades de  formação e de pesquisa no âmbito acadêmico. Assim, bolsistas e professores
socializam seus estudos e pesquisas com a sociedade e, também, aprendem e retornam as suas pesquisas com novas
problematizações. No ano de 2018, as atividades no âmbito da educação, permitiram essa troca. Foram realizadas
atividades de intervenção em duas escolas da rede municipal e no Centro de Pesquisa, Memória e História da
Educação de Duque de Caxias   de Duque de Caxias.  Nestas instituições aconteceram atividades de rodas de
conversas, formação continuada e  continuidade do curso de extensão “ Formação de Comunidade Escolar: Literatura
e Lutas na América Latina e Caribe”. Além disso, foram desenvolvidas atividades de formação e pesquisa que deram
suporte as atividades de intervenção,  especialmente quando ao conhecimento das políticas federais nos municípios da
Baixada Fluminense e seus impactos na organização escolar e na participação social na educação.

 
Equipe: 

Susana Moreira Padrão, Alzira Batalha Alcantara, Anibal de Gouveia Junior, Anakeila de Barros Stauffer, Bruna
Alves de Pinho, Marcos Luis Oliveira da Costa, Isabella Lourenço Santos de Souza, Valmira Lucio da Silva, Leandro
Sartori Gonçalves, Danielle Soares de Almeida, Lidiane Barros Lobo, Douglas Aguiar de Souza, Cassiane Alcantara
do Carmo Romão, Idilea Thomaz de Aquino Pereira, Augusta Neri de Oliveira, Gilcilene de Oliveira damasceno
Barão.



 
ENSINAR E APRENDER GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS: SABERES EM DIÁLOGO NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LORENA LOPES PEREIRA BONOMO

CONTATO: lorenbonomo@hotmail.com

 

Resumo: 

Este projeto de Extensão Universitária visou, articulando de modo indissociável ensino e pesquisa, contribuir para a
educação pública especialmente nas áreas periféricas do Rio de Janeiro, no que compete a formação inicial e
continuada de professores que atuam/atuarão no ensino de Geografia, especialmente dos anos iniciais. Neste sentido,
propusemos um conjunto de ações, em diálogo com os grupos alvos do projeto, que permitiram discutir as
possibilidades e a importância de aprender e ensinar geografia nesse nível de ensino, conjugando a leitura da palavra
à leitura de mundo, da vida, do espaço vivido. Compreendendo a pesquisa como princípio educativo, visamos
contribuir na formação de professores-reflexivos e professores-pesquisadores que superem a perspectiva tradicional
do ensinar/aprender Geografia e investimos no que se refere às potencialidades das chamadas Geografia da Infância e
Alfabetização Geográfica.

 
Equipe: 

Jessilyn Gomes da Silva (Bolsista de extensão), Brenda Cardoso Pereira, Carolina Magalhães Moreira, Luciano
Ximenes Aragão, Andrea Paula de Souza, Vânia Regina Jorge da Silva, Frederico Duarte Irias.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA TERESA CAVALCANTI DE OLIVEIRA

CONTATO: teresacavalcanti@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto intitulado "Educação e teorias críticas nos movimentos sociais: formação de quadros e produção de
conhecimento" se desenvolve a partir de distintos eixos de aprofundamento de estudos diretamente articulados à uma
formação na teoria crítica, levando-se em conta 2 dimensões principais: a) o desenvolvimento de uma grupo de
trabalho e de estudo voltado ao entendimento, discussão e apropriação dos princípios básicos do materialismo
histórico-dialético envolvendo a obra de Karl Marx; e b) o fomento de um outro grupo de trabalho, composto por
estudantes e educadores, centrado nos estudos, debates e difusão da Pedagogia Histórico-Crítica, tendo em vista a
troca e divulgação das questões debatidas ao longo do ano de 2018, num amplo Encontro com a participação de
outros grupos de diferentes instituições de pesquisa. Dentre os principais objetivos dos estudos da PHC estão: a
possibilidade de organização de uma espaço para estudo, aprofundamento teórico e troca de experiências acerca da
teoria e da prática pedagógica fundamentada na PHC; o estudo e o debate acerca dos desafios da implementação da
PHC, assim como a busca de alternativas para supera-los; a difusão de outros grupos de estudo, que possam fazer
uma caminhada coletiva e simultânea, realizando um conjunto de de estudos, objetivando compreende a PHC e
construir uma prática pedagógica unitária e coerente, calcada em sua perspectiva.

 
Equipe: 

maria teresa cavalcanti de oliveira , Cerlandia Aguiar Barbosa , Luciano Ximenes Aragão, Marcela Guedes .



 
ENCONTROS COM EDUCADORES NA BAIXADA FLUMINENSE: DIÁLOGOS A RESPEITO DE 
INCLUSÃO E MEDIAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GIOVANNA MARAFON

CONTATO: giovannamarafon@gmail.com

 

Resumo: 

Entre abril e julho de 2017, realizamos 8 encontros de formação continuada com a comunidade de professoras da
Baixada Fluminense. Divulgamos entre as secretarias de educação dos municípios da região e recebemos mais de 50
inscrições de educadores que atuavam na inclusão educacional. Permaneceram 27 professoras ao longo dos encontros
com a equipe de extensão, composta de docentes e estudantes de Pedagogia da FEBF. Houve uma palestra de abertura
e 7 reuniões quinzenais com as discussões: concepções de deficiência, modelo social da deficiência, cuidado,
interdependência, autonomia, mediação e alteridade, medicalização da educação, obrigatoriedade ou não do laudo,
escrita de documentos e relatos de acompanhamento de estudantes na escola. A metodologia sustentou-se na
produção cotidiana de um diário de campo das reflexões, discussões, inquietações e novas leituras propostas durante
os encontros. Cada participante recebeu um caderno e as escritas poderiam ser compartilhadas. Propusemos
atividades específicas, como relatos de: situações vividas na relação com pessoas com deficiência, experiências
pedagógicas com estudantes em situação de inclusão, descrição e apresentação de estudantes sem identificar o
diagnóstico, priorizando a relação e as capacidades de cada pessoa. O escrever e compartilhar a leitura e escrita com
colegas proporcionou deslocamentos nas práticas de mediação e inclusão, nas concepções de deficiência e nas
atuações que permitiram rever caminhos do trabalho pedagógico. Esse material tem sido analisado pela equipe e
resultou na produção de um capítulo de livro e três trabalhos completos apresentados em dois eventos em 2018, um
internacional e outro nacional. Em dezembro, realizamos a I Mostra de Práticas em Inclusão e Mediação FEBF/
UERJ, na qual tivemos duas palestrantes, aprovamos 30 trabalhos, divididos em 4 eixos temáticos e emitimos
certificados para mais de cem participantes. Planejamos novos encontros para 2018, contando, agora, com uma
bolsista.

 
Equipe: 

Maria Clara de Almeida Carijó, Thayná Souza da Silva, Natani Bastos da Silva, Adriano Rosa de Souza , Piedro
Victor Garcia da Silva, Livia Maria de Souza , Clarissa de Arruda Nicolaiewsky , Marina Pereira de Castro e Souza.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA PAULA DE SOUZA

CONTATO: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Cada vez mais faz-se necessário o contexto da melhor compreensão do “espaço vivido”, principalmente em relação à
educação, pois a conjunção de diversas pesquisas aponta que a construção progressiva e a associação intradisciplinar
do conhecimento dos discentes são depreciadas pela ineficiência e carência dos recursos didáticos e pela pouca
interação com o “espaço vivido”. A falta de interesse dos discentes e também dos docentes pelos conteúdos da
investigação da superfície da Terra, que permite uma melhor compreensão dos problemas ambientais, muitas vezes se
justifica na inexistência de conexão desses com a realidade cotidiana. Desta forma, a criação da experimentoteca de
ensino em geografia e meio ambiente da Faculdade Educação da Baixada Fluminense (Duque de Caxias), é
primordial, pois torna público o desenvolvimento e uso de material didático-experimental do curso de licenciatura em
geografia com ênfase em meio ambiente, para discentes- professores, docentes e discentes da rede pública e privada.
Além disso, o desenvolvimento de matérias é divulgado no espaço professor da Biblioteca Virtual de Meio Ambiente
da Baixada Fluminense. A experimentoteca vem se mostrando interessante no processo educativo, pois criou-se desde
mapas 3D dos municípios da região, como Kit-Rochas e Minerais, experimentos como construção de pluviômetros de
material reciclado, produção e desenvolvimento de experimentos de solos e erosão. Os discentes-docentes da FEBF
utilizam-se desses materiais tanto nas disciplinas, como no uso em estágios e como docentes, e retornam com as
experiências da importância do uso desses como facilitadores da compreensão dos conteúdos, mas também da
percepção dos seus alunos em relação ao espaço vivido.

 
Equipe: 

Larissa Rosa da Silva, Simone Fadel, Vitor Araujo da Silva, Giselle Cavalcanti de Albuquerque Oliveira, Mercês da
Costa Lomar Cabral, Leonardo Bonnano Gomes, Paulo Guilherme Barbosa Bragança, Matheus dos Santos Fontenele
de Brito, Késia Paula de Oliveira, Diego Escobar Alves, Luís Eduardo Miguel Pereira, Raphael Rodrigues Brizzi,
Alvaro Henrique de Souza Ferreira, Lorena Lopes Pereira Bonomo, Vânia Regina Jorge da Silva, Frederico Duarte
Irias, Luciano Ximenes Aragão, Matheus da Silva Cruz, Henrique Carvalho da Silva Bezerra, Jessilyn Gomes da
Silva, Paulo da Silva Santos, Leonardo Simôes, Iclea Lages de Melo , Carolina Oliveira de Andrade Lemos, Rodrigo
Batista Lobato, Rodrigo Costal de Araujo e Souza, Sandra Leocadia Teixeira Gomes.



 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - CONSTRUÇÃO PERMANENTE DE PRÁTICAS 
ALFABETIZADORAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIZE PEIXOTO DA SILVA FIGUEIREDO

CONTATO: mpeixotofigueiredo@gmail.com

 

Resumo: 

Através do poster, serão apresentados, pela Coordenadora e pela Bolsista, os pressupostos teóricos do projeto, seus
objetivos, bem como as atividades em curso e as produções a elas relacionadas.

 
Equipe: 

MARIZE PEIXOTO DA SILVA FIGUEIREDO, VERUCIA FRAGA DA SILVA.



 
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ENSINAM AS ESTRUTURAS 
MULTIPLICATIVAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA

CONTATO: gabrielasb80@hotmail.com

 

Resumo: 

Neste projeto propomos duas ações de extensão: a primeira é a oferta de atividades lúdicas para crianças e a segunda
é a oferta de cursos de extensão e eventos para futuros professores e professores que ensinam Matemática na
educação básica. Nos encontros com as crianças, criamos atividades lúdicas que favoreciam a construção e o
desenvolvimento de conceitos pertencentes aos campos numérico, aditivo e multiplicativo. Nossa pesquisa de campo
foi realizada com crianças que cursam o Ensino Fundamental em municípios da Baixada Fluminense e em
Mangaratiba.  As atividades foram realizadas durante os anos letivos de 2017 e 2018 e, à luz da Teoria dos Campos
Conceituais, analisamos os esquemas mobilizados pelas crianças quando vivenciavam as atividades. Os dados
coletados junto às crianças associados aos estudos desenvolvidos no Grupo de Estudo, Pesquisa e Aprendizagem em
Educação Matemática (GEPAEM) fundamentaram a criação de cursos de extensão e de oficinas oferecidas a
professores e futuros professores na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – etapa FEBF. Apresentamos neste
pôster uma análise de cinco oficinas, são elas: i) Multiplicação e divisão por meio da resolução de problemas, ii)
Frações: resolução de problemas e atividades lúdica do Ensino Fundamental ao nível superior; iii) Jogos na Educação
Matemática de sexto a nono ano do Ensino Fundamental; iv) Matemática na Educação Infantil: atividades para
contagem e campo aditivo; e v) O papel da cultura no ensino de Matemática. Em linhas gerais, concluímos que as
oficinas proporcionaram aos participantes a reflexão sobre novas possibilidades de ensino de Matemática,
possibilidades estas em que os alunos assumem uma postura ativa no processo de aprendizagem e que a Matemática
se coloca como ferramenta para uma leitura e interpretação crítica do contexto em que estamos inseridos.

 
Equipe: 

Flavia Maria Torres Rezende, Tamires Maximo Jasper , Yasmin Faios Cunha, Julia André dos Santos , Rayssa
Ribeiro Meireles, Romulo Barreto, Hálison Ferreira de Almeida , Cristiane Nunes de Freitas da Costa, Sinete Xavier
Mesquita , Jerlan Manaia de Araújo,  Elohá Sheyla Vaz Gomes, Viviane Souza Pereira Paula.



 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA EM 
CONTEXTOS MULTICULTURAIS E INCLUSÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA DE CARVALHO MENDES

CONTATO: Lcmendess@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto: Formação de professores: ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA EM
CONTEXTOS MULTICULTURAIS E INCLUSÃO foi iniciado em 2017, com uma professora que tinha o desafio de
alfabetizar 18 alunos de uma turma de 4º. ano que ainda não sabiam ler e escrever.  Frente ao alto grau de ansiedade
por parte da equipe, o projeto acabou atendendo a questão premente: dar suporte para a professora alfabetizar as
crianças. O espaço de observação terminou sendo utilizado como um acompanhamento/assessoramento e no final de
2017, apesar de todos os obstáculos, 13, das 18 crianças haviam conseguido aprender a ler e a escrever.

A continuação do projeto foi planejada par ser realizada ao longo do ano letivo de 2018. Desta forma, o projeto ainda
está em andamento. Até o momento foram realizadas observações, algumas aulas e realizada uma mesa redonda com
profissionais da FEBF.

O pôster apresenta um resumo do projeto, que consiste em possibilitar a difusão/reflexão acadêmica na área sobre o
multiculturalismo e a aprendizagem da leitura e da escrita, sobre/com a prática docente, de forma que se possa incluir
na escola a diferença, percebendo-a como um aspecto que agrega valor e não como um aspecto negativo. Além disso,
importante destacar que o projeto pretende por relevo na intrínseca relação entre língua, sujeito e cultura, de forma
que possa se repensar as culturas valorizadas na escola, de forma que se possa incluir o outro, o diferente, o não-
hegemônico. Ao proporcionar espaço para outras culturas, estaremos colaborando para atender aos fins da educação
nacional:  a formação de cidadãos e sujeitos críticos e criativos. Só podemos construir criticidade se atribuímos
sentido à linguagem e para atribuir sentido à linguagem é preciso ter uma identidade forte e para termos uma
identidade forte é preciso que reconheçamos nossa cultura, nossa linguagem na escola. E esse reconhecimento passa
pelo ensino da língua.

 
Equipe: 

Roberta Macedo, Leila de Carvalho Mendes.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

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

CONTATO: mfatimadepaiva@gmail.com

 

Resumo: 

Avaliamos ser fundamental que as ideias desenvolvidas na área de Educação Matemática, no âmbito da Universidade,
sejam debatidas com os professores que atuam no Ensino Básico. Com intuito de aprofundar as relações entre a
universidade e a comunidade, a partir de 2006 estamos desenvolvendo o Projeto de Extensão: Formação inicial e
continuada de professores de Matemática – uma abordagem interdisciplinar, no qual conto atualmente com a
colaboração de uma bolsista e alguns voluntários, Nosso trabalho tem sido difundido por meio da participação em
eventos, da promoção de cursos de extensão e divulgação de propostas didáticas pela internet. 
   Na  presente Mostra de Extensão apresentamos um panorama das atividades desenvolvidas pelo projeto, que inclui
jogos e brincadeiras no ensino da Matemática.  A fim de ilustrar  a concepção pedagógica que permeia nosso
trabalho,  apresentaremos também propostas didáticas vinculadas ao Ensino de Geometria plana e espacial. Neste
contexto, discutiremos o uso de novas tecnologias e a estratégia de construção de artefatos no ensino e aprendizagem
de Geometria.
      O Material desenvolvido no Projeto tem sido testado com alunos de escolas públicas a partir de parcerias com
projetos de iniciação à docência, e também através do diálogo com professores da rede pública que tem aplicado o
material em sala de aula.  É de suma importância acrescentar que as sugestões trazidos por eles fornecem uma
contribuição inestimável para o desenvolvimento adequado de nossa pesquisa e do aperfeiçoamento do material
produzido. 
  Acreditamos que coadunando ensino,  pesquisa e extensão, a partir da integração entre a universidade e a
comunidade, alcançaremos o objetivo de democratizar o ensino e aprendizagem de Matemática.

 
Equipe: 

Maria de Fátima Lins Barbosa de Paiva Almeida, Carolina Lima dos Santos, Clarissa Lima dos Santos, Adriana da
Silva  Feitosa, Eric Souza da Silva, Gabriel Patrick Fonseca da Silva, Leonardo Luiz Cordeiro Paracampo, Rafael
Silva de Melo.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AMELIA ESCOTTO DO AMARAL RIBEIRO

CONTATO: ameliaribeiro@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão “Formação para alfabetização e o letramento escolar: saberes e práticas”, operacionalizado
desde 2011, tem por objetivo principal promover o diálogo entre a Universidade e o contexto no qual se insere. O faz
através do oferecimento de um espaço coletivo de compartilhamento de saberes teóricos e saberes da prática no
campo da alfabetização e do letramento escolar; do estimulo à reflexão e o exercício da experimentação pedagógica
enquanto
instâncias da autonomia docente.  As ações do Projeto destinam-se essencialmente a professores alfabetizadores e
orientadores pedagógicos de escolas municipais de Duque de Caxias, a alunos de graduação e de Pós Graduação da
FEBF. Para melhor atender às demandas do contexto, se organiza a partir de grupos de estudos, de cursos de extensão
e da realização de eventos temáticos. No ano de 2017 assumiu como foco analisar criticamente as questões dos
materiais didáticos em alfabetização e letramento e, ao fazê-lo, compartilhar experiências sobre o fazer pedagógico
escolar. Para isso, propuseram-se as seguintes as atividades: 2 (dois) cursos de extensão (Materiais didáticos em
alfabetização; e Letramento e Surdez: materiais para ensino de português escrito para surdos); a participação em
eventos com apresentação de trabalho (EDUCERE, CONBALF, SEPEMO, SIMELP); e a organização de seminário
temático com oficinas (Português escrito para surdos, Materiais didáticos e Contação de histórias). Ressalta-se, que a
alfabetização e o letramento escolar se constituem como demanda permanente quando se trata das redes publicas de
ensino da Baixada Fluminense. Nesse cenário, as atividades desenvolvidas pelo Projeto contribuem
significativamente tanto para a ampliação das oportunidades de formação inicial dos alunos de graduação, quanto
para formação continuada de professores e orientadores pedagógicos. Contribui, ainda, para a construção, produção e
disseminação do conhecimento no campo da alfabetização e letramento escolar.

 
Equipe: 

Gessica Keila Cardoso Silva da Rosa, Magda Cristina Dias de Lucena , Angélica Silvestre Ferreira , Alessandra
Ribeiro Baptista , Alexandre do Amaral Ribeiro, Amélia Escotto do Amaral Ribeiro.



 
HISTÓRIA E EDUCAÇÃO NA BAIXADA FLUMINENSE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AMALIA CRISTINA DIAS DA ROCHA BEZERRA

CONTATO: amaliadias@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto focaliza o desenvolvimento de ações de cooperação com universidades e escolas de educação básica da
região, com fim de contribuir para formação continuada dos professores e aprendizagem dos alunos da educação
básica em articulação com a formação dos licenciandos da FEBF. Tem como objetivos promover pesquisas
bibliográficas, ciclos de palestras e oficinas de educação patrimonial e ensino de história da educação e da Baixada
Fluminense. Apresentaremos as atividades realizadas de recepção de alunos e professores de escolas públicas na
FEBF, assim como as oficinas e palestras que foram feitas nas escolas públicas.

 
Equipe: 

Nielson Bezerra, Tadeu Lima, Angélica Bauer, Ana Paula Esteves, Ângela Cristina Marques, Amália Dias, Marcos
César de Oliveira Pinheiro, Angélica Borges, Alzira Batalha, Iclea Lages de Mello.



 
LABORATÓRIO EDUCAÇÃO E DIFERENÇAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLÁVIA FAISSAL DE SOUZA

CONTATO: flaviasouza.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

A principal estratégia da política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, para escolarização dos
alunos com deficiência é o Atendimento Educacional Especializado (AEE), sustentado pela ideia de acessibilidade
com foco de investimento prioritário em instrumentos tecnológicos. Assumindo os pressupostos da perspectiva
histórico-cultural do desenvolvimento humano, conforme postuladas por L.S.Vigotski, ressaltamos o papel dos
instrumentos como suporte ao processo de mediação do professor com o conhecimento e com os alunos. Isto posto,
este projeto, construído em parceria com o Fórum Permanente de Educação Especial da Baixada Fluminense
(FPEEBF) e com a Coordenadoria da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias
(CEE/SME/DC), tem foco a operacionalização do Laboratório Educação e Diferenças (LED), enquanto espaço para a
construção de estratégias e materiais pedagógicos que deem suporte a formação inicial e continuada de professores, e
ao processo de escolarização dos alunos com deficiência. Assim, ao longo desse primeiro semestre, foram
desenvolvidas as atividades conjuntas entre estudantes de graduação, de pós-graduação e professores da educação
básica pública, tais como: produção de estratégias e materiais pedagógicos para suporte a aprendizagem de alunos
com surdez; utilização desses produtos em aulas da graduação nos cursos de Licenciatura da FEBF; reuniões
semanais do grupo de pesquisa para estudo sobre desenvolvimento e aprendizagem, e sobre políticas e práticas de
Educação Especial e inclusiva; análise das práticas cotidianas escolares, a luz do referencial teórico-metodológico;
reuniões com a CEE/SME/DC para planejamento das Rodas de Criação que terão início no 2o semestre de 2018,
quando nos debruçaremos sobre a construção de um banco de dados com as produções do LED, a fim de
disponibilizá-los para consultas e empréstimos, e profundaremos estudos sobre funcionalidade e Tecnologia Assistiva
(TA). Com essas ações,

 
Equipe: 

Flavia Faissal de Souza, Hector Renan da Silveira Calixto, Ellen Midiã L. Da Silva Gomes, João Lucas Iduino
Oliveira Santos, Marcela Atala Coutinho, Giselle Coutinho Ferreira, Magda Fernandes de Carvalho.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PEDRO ALVIM LEITE LOPES

CONTATO: pedroleitelopes@hotmail.com

 

Resumo: 

O projeto, que conta com dois laboratórios (a Rádio Comunitária Kaxinawá, transmitida por internet, aplicativo e
mídias sociais, e o Estúdio de Som e Música, para gravação e ensaio), tem por eixo a pesquisa-ação de uma outra
rádio, capacitando alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da comunidade em produção comunitária e
educativa estimulando a criação de novas linguagens e conteúdos radiofônicos. Também contribui para a
implementação de uma efetiva democratização dos meios de comunicação. O mosaico ("grade") é feito sobretudo por
alunos, em emissões semanais ou enquanto avaliações em disciplinas universais ou eletivas de rádio-educação (ex:
programas de música coreana, rap, metal, samba, trilhas sonoras, grupo de estudos, entrevistas com produtores
culturais e artistas da Baixada, o "MPBF").Trata dos vários campos, modos e funções do Rádio e busca conceitos para
pensá-los, visando a criação de linguagens para uma nova espécie de rádio, que atenda a interesses educacionais,
culturais, artísticos e comunitários. Gravações de músicas e álbuns no Estúdio de Som e Música, como as com
professores indígenas, adultos e crianças de duas aldeias Guarani do Estado do RJ, ou com alunas da rede escolar de
Duque de Caxias de famílias em situação de refúgio vindas da África (República Democrática do Congo e Angola) -
em Guarani e Lingala -  possibilitam a utilização de equipamento público pela comunidade e por populações em
situação de vulnerabilidade social, para pesquisa, divulgação e reconhecimento da diversidade cultural do Estado do
Rio, gerando por vezes fonte de renda para os artistas em questão (as gravações Guarani foram disponibilizadas em
cds para geração de renda para as aldeias), possibilitando a preservação da língua e tradições musicais, e produzindo
material para fins educativos que contemplem as leis 10.639 e 11.645, agora obrigatórias na rede de ensino do
município de Duque de Caxias onde a FEBF-UERJ está sediada.

 
Equipe: 

Bruna Elen Pina de Vasconcelos, Sharah Elisa Luciano Araújo dos Santos, Marllon Roberto Dias de Oliveira, Daiane
Francisco Medeiros, Pedro Alvim Leite Lopes, Gilberto Nascimento, Gisele Sabino da Silva, Rita de Cassia Púlice
Vieira, ALICE BARRETO FERREIRA, TATIANA REBELO SOARES DA SILVA, TAYNA DA SILVA SANTOS,
Mauro Sá Rego Costa , Carlos Vianna , Abda Medeiros.



 
LITERATURA E ALFABETIZAÇÃO EM CAMINHOS INDISSOCIÁVEIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): KELLEN DIAS DE BARROS

CONTATO: kellendiasb@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O Projeto "Literatura e Alfabetização em Caminhos Indissociáveis" apresentará as atividades e reflexões
desenvolvidas ao longo do ano de 2018, desde o processo de consolidação dos planejamento das atividades em
reuniões com docentes e discentes da UERJ/FEBF, o contato com a Secretaria Municipal de Educação de Duque de
Caxias, a chegada à escola Ana Néri, no município de Duque de Caxias, e o desenvolvimento de estudos e atividades
com as turmas e docentes da escola, assim como com as alunas do curso de Pedagogia participantes. Destacamos que
o projeto se fundamenta na urgência de a Universidade atuar ativamente na consolidação de uma concepção de
aprendizagem significativa, prazerosa e ética nos processos alfabetizadores. Entendendo a literatura e a alfabetização
como caminhos  indissociáveis, o projeto visa levar a reflexão e oxigenação das práticas pedagógicas, éticas e
estéticas não só em sala de aula, mas na escola como um todo, tendo em vista que o projeto também atinge o corpo
gestor da escola na figura da diretora, orientadoras pedagógicas e orientadoras educacionais. Como guias nessa
jornada, tomamos a concepção de alteridade de
Emmanuel Lévinas, no sentido de despertar a consciência do encontro com o outro; o pensamento de Edgar Morin, no
sentido da análise complexa realidade de educadores e educandos; a conceituação de experiência de Walter Benjamin,
no sentido da atenção à
transformação que a educação gera. Todos os pressupostos teóricos do projeto são postos em constante diálogo com a
realidade e as construções de sentidos de todos os agentes envolvidos, respeitando e valorizando as práticas já
consolidadas no dia a dia da escola, as vivências dos discentes (da escola e da universidade), e demais concepções
previamente construídas pelas educadoras.

 
Equipe: 

Kellen Dias de Barros, Bianca Freitas dos Santos.



 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE PERIFERIAS: CENTRO DE MEMÓRIA DAS PERIFERIAS

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO HENRIQUE DE BARROS AMOROSO

CONTATO: amoroso.mauro@gmail.com

 

Resumo: 

A apresentação será constituída pela exposição oral dos bolsistas de extensão e alunos voluntários das atividades
desenvolvidas junto às escolas parceiras, bem como a participação na realização e transcrição de entrevistas, bem
como na gestão do acervo e no planejamento de seu uso como material educativo de acordo com a finalidade do
projeto. Desse modo, o objetivo da ação de extensão é criar um centro de preservação da memória de moradores da
Baixada Fluminense e áreas de periferia, através das pesquisas qualitativas realizadas sob o âmbito do Núcleo de
Estudos Sobre Periferias (NEsPe). Os integrantes do recém-criado Núcleo realizam pesquisas em diferentes temáticas
que abrangem a região da Baixada Fluminense e áreas de periferias urbanas a partir de diferentes temáticas:
representações e concepções populares sobre justiça e cidadania, formas e espaços de habitação, representações sobre
violência urbana, relação entre Estado e sociedade, inserção social de jovens e cultura urbana. Um dos elementos
transversais dessas reflexões é a utilização de métodos qualitativos, como a coleta de depoimentos orais e a
etnografia, criando um rico acervo documental com potencialidade para apreservação de memórias locais de áreas de
periferia. Desse modo, a proposta aqui apresentada nasce com o intuito de organizar, catalogar e disponibilizar para o
público esse acervo, possibilitando a preservação e o acesso da memória local de espaços não suficientemente
contemplados por iniciativas de preservação. Para o cumprimento dessa finalidade, pretende-se a construção de
parcerias com instituições culturais e educacionais, além da realização de eventos e exposições baseados no acervo
constituído.

 
Equipe: 

Débora Oliveira, Nathália Knopp, Ivanuse Miranda de Oliveira.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ICLEA LAGES DE MELO

CONTATO: iclealages@gmail.com

 

Resumo: 

Pretende-se apresentar o Programa Integrado de Pesquisas e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense (PINBA)
que foi   criado em 1992, como programa institucional da UERJ. Sua concepção se baseia nas linhas estratégicas do
documento políticas de interiorização da UERJ. A matriz teórica  visa ações que contemplem toda a região, na busca
da construção política de um verdadeiro programa para a Baixada Fluminense. De 1995 a 2000 o Programa
interrompeu suas atividades, sendo transferido à administração e supervisão  da Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense no segundo semestre do ano de 2000. Em  abril de 2009, objetivando reestruturar  o programa,   foi
formado um Colegiado interdisciplinar, composto por  professores dos cursos de Pedagogia, Matemática e Geografia
e alunos bolsistas destes cursos.O Programa tem hoje incorporado nove projetos de extensão, três de pesquisa, dois de
iniciação à docência, dois de monitoria e dois de estágio interno complementar. Os eixos  norteadores para esse
desenvolvimento são: 1- Educação, Política e Trabalho  2- Ambiente e Cultura e 3 – História da Educação e História
local. Busca-se como atores, o Estado, Terceiro setor, Movimentos Sociais e Comunidade

 
Equipe: 

Ana Laura Soares de Araujo, Hozana Silva Evaristo, Icléa Lages de Melo, Gilcilene de Oliveira Damasceno Barão,
Lincoln Santos, Amália Cristina Dias, Marcella Guedes.



 
O ENSINO INCLUSIVO DE GEOGRAFIA – UM OLHAR PARA OS ALUNOS CEGOS E COM BAIXA-
VISÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VÂNIA REGINA JORGE DA SILVA

CONTATO: vaniarjsilva@gmail.com

 

Resumo: 

A Educação Especial passou a ser contemplada em forma de lei pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. Ao
pregar o direito que todo cidadão tem ao acesso à Educação Básica, se detém ao ensino inclusivo. É correspondendo a
essa instância bem como às necessidades sociais de alunos especiais alocados em turmas regulares que o presente
projeto tem por finalidade desenvolver ações, estratégias e produtos em resposta a demanda social e política
relacionada à inclusão de alunos portadores de deficiências visuais. Especificamente, corresponde à melhor inserção
desses alunos no ambiente-aula e no Ensino básico no que diz respeito ao ensino de Geografia. Diante disso, pensa-se
em mobilizar tanto a comunidade escolar como também a acadêmica, professores e graduandos, no sentido de
promover a produção e divulgação de materiais de cunho didático específicos de geografia, tátil e texto-falado, que
venham promover a ampla inclusão dos alunos portadores de deficiência visual. A partir disso temos como objetivos
e etapas realizar levantamento quantitativo e visita às escolas que tenham alunos cegos e/ou com baixa visão na rede
pública e privada do município de Duque de Caxias; desenvolver atividades relacionadas ao planejamento de ensino
com métodos que visem à melhor inclusão dos alunos com necessidades vinculadas à visão; produzir materiais e
práticas que promovam o aprendizado dos alunos portadores de necessidades especiais; produzir um Atlas Geográfico
Sensorial do Estado do Rio de Janeiro.

 
Equipe: 

Alex Guedynil Valdez da Fonseca, Késia Paula de Oliveira, Victor Aleluia da Silva, Mario Pereira de Almeida.



 
OLHOS NEGROS SOBRE O RIO DE JANEIRO: APRESENTANDO O RIO DE JANEIRO AOS 
REFUGIADOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE RIBEIRO NETO

CONTATO: alexandreribeironeto@bol.com.br

 

Resumo: 

Esse projeto integra a Cátedra Sérgio Vieira de Mello possibilitando o diálogo da Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense com os outros institutos situados nos diferentes Campi da UERJ. Inicialmente, desenvolvemos ações
culturais de visita a espaços culturais e instituições de memória da cidade do Rio de Janeiro. A cidade de Duque de
Caxias possui um grande número de refugiados entre os seus habitantes. Atualmente, Intencionamos compreender a
nova diáspora africana dentro do fluxo de migrações internacionais, realizando análises de conjuntura para entender a
materialização da exclusão social dentro dos cenários nacionais e internacionais.

 
Equipe: 

Adilson Gerôncio da Silva.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LINCOLN DE ARAUJO SANTOS

CONTATO: lincol.santos@uerj.br

 

Resumo: 

O Projeto de Extensão tem como iniciativa a aproximação ao poder público municipal no sentido de apresentar-se
como parceira institucional no que se refere ao oferecimento de uma reflexão crítica diante da necessidade do
município em elaborar o seu Plano Municipal de Educação, bem como auxiliá-lo quanto ao estudos de seus próprios
indicadores educacionais, objetivando discutir não só a proposição de metas, mas dialogar sobre suas
implementações. Desta forma, em seu terceiro ano, reatamos as experiências exitosas junto aos municípios de São
João de Meriti e Duque de Caxias (2015-2018), além das atividades planejadas e que estão em andamento. 
O Projeto de Extensão visa a aprimorar a articulação do trinômio que alicerça o “modus vivendi” das atividades
acadêmicas e científicas da Universidade – na docência, na pesquisa e na extensão. Estas áreas se
integram numa complementariedade buscando consolidar o projeto Pedagógico Institucional da UERJ, bem como o
Projeto Pedagógico e Acadêmico da FEBF, em seus cursos.

 
Equipe: 

Naira Carolina da Silva Ribeiro, Lincoln de Araújo Santos, João Lucas Iduino Oliveira dos Santos, Jocimar Santos
Silva, Lohane Cristina de Castro Dantas, Giovana Prado, Camila Mendonça de Souza, Marcos Antonio Ramos da
Silva, Josineide da Silva  Avelino, Douglas Aguiar de Souza.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSEMARY DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CONTATO: rosesantos@uerj.br

 

Resumo: 

A Revista Periferia é uma publicação semestral, voltada para a publicação de textos inéditos na área de Educação,
Ciências Humanas e Sociais. A revista publica artigos e resenhas, priorizando os campos da Educação, da
Comunicação e da Cultura, e conta com a colaboração de pesquisadores nacionais e estrangeiros. Os trabalhos
encaminhados para publicação devem ser inéditos, em meios eletrônicos, não sendo permitida a sua apresentação
simultânea para avaliação em outro periódico. Vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e
Comunicação nas Periferias Urbanas ( PPECC/FEBF/UERJ) a publicação é voltada fundamentalmente para a
divulgação de estudos e pesquisas, não exclusivamente (nem prioritariamente) realizados no próprio Programa. Além
disso, a grande área da publicação é precisamente o campo da Educação. Os alunos da graduação e da pós-graduação
deverão inspirar-se para publicar suas monografias, os artigos devem e podem ser debatidos durantes as aulas. Na
pesquisa como fonte de referência nas publicações e como espaço de publicação para alunos e professores. No Pôster
apresentaremos como a Revista avançou significativamente nos dois últimos anos. Atualizada. Encontra-se com a sua
periodicidade regularizada, e conta com 14 indexadores e dois editais de Dossiês aprovados para 2019/2020.

 
Equipe: 

Rosemary dos Santos de Oliveira, Sandra Santos dos Anjos.



 
PRÁTICAS EDUCATIVAS ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR E A UNIVERSIDADE: UMA PROPOSTA 
DE INTERVENÇÃO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM DUQUE DE CAXIAS-RJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEANDRO TRINDADE PINTO

CONTATO: leandrotrindadep@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto tem como foco principal a construção de um caminho de discussão, entre a escola e a universidade para
que se obtenha reflexões e ações sobre como as questões ambientais afetam a população de Duque de Caxias. Através
principalmente da discussão dos professores das escolas públicas e alunos da universidade (UERJ – Caxias)
obtivemos alguns resultados que apontam a grave influencia social que a degradação ambiental faz nesta região e que
muitas vezes não é percebida adequadamente pela maior parte da população. Outro ponto importante destas reuniões
é a elaboração de materiais didáticos para serem aplicados com os alunos com a temática de Ciências e meio
ambiente para facilitar a consciência destes sobre esta problemática. Tais resultados vêm apontando também para a
necessidade de criar mais parcerias entre estes profissionais em prol da melhoria do Ensino de Ciências.

 
Equipe: 

Leandro Trindade Pinto.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA

CONTATO: alvaro.ferreira.geo@gmail.com

 

Resumo: 

História, Natureza e Espaço é a Revista Eletrônica do Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Espaço da Baixada
Fluminense (NIESBF), projeto de 2011, com o cadastramento no DEPEXT, para divulgação de artigos das linhas de
pesquisa do Núcleo: A (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES;
ESPAÇO CONSERVADO: HISTÓRIA, MEIO-AMBIENTE E SAÚDE; ESTUDO DA DINÂMICA E
QUALIDADE AMBIENTAL DA BAIXADA FLUMINENSE; A PESQUISA E O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS
ESPAÇOS PERIFÉRICOS: DILEMAS E DESAFIOS; POLÍTICA PÚBLICA:  TRABALHO, HISTÓRIA E
EDUCAÇÃO .
É semestral e contém artigos recebidos através de convites do Conselho Editorial e através de submissão, trabalhos de
iniciação científica, artigos fruto das monografias de graduação e entrevistas com pesquisadores. Tem como Conselho
Editorial, os membros do NIESBF e como Conselho Científico, profissionais que marcam significativamente o debate
proposto. 
O intuito da revista é promover o acesso on-line à informação relevante e atualizada sobre o conhecimento produzido
nas diferentes linhas de pesquisa do NIESBF, divulgação de trabalhos acadêmicos, difusão dos resultados das
pesquisas desenvolvidas no NIESBF, promoção do intercâmbio acadêmico com outras instituições de pesquisa,
propagação dos trabalhos acadêmicos de iniciação científica.
Em meados de julho de 2018 lançamos duas edições do nosso periódico eletrônico, a décima primeira edição com
temas como: Produzindo o vazio: Representações do espaço urbano na região portuária do Rio de Janeiro; A
constituição da totalidade urbana e a busca pelo direito ao espaço(urbano), além de uma entrevista com a professora
adjunta do departamento de geografia da UERJ-FEBF e pesquisadora do NIESBF, Lorena Lopes Pereira Bonomo
sobre ensino de geografia e as últimas manifestações sociais. A décima segunda edição do nosso periódico foi lançada
contemplando alunos da FEBF e autores externos contendo temas como: A mobilidade urbana dos corpos femininos
na liberação do espaço banguense.

 
Equipe: 

Marcos Vinícius de Freitas Reis , Carolina Magalhães Moreira, Rodrigo Costal de Araújo e Souza, Sandra Leocadia
Teixeira Gomes , Carolina Oliveira de Andrade Lemos, Mariana Anversi Uchoa, Profa. Andrea Paula de Souza,
Profa. Simone Fadel , Prof. Luciano Ximenes Aragão.



 
SAMBANDO A GENTE APRENDE: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM ESPAÇOS 
NÃO ESCOLARES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADRIANA DO CARMO CORRÊA GONÇALVES

CONTATO: dendrikagoncalves@gmail.com

 

Resumo: 

A apresentação consistirá num poster, ressaltando os elementos que fundamentam o projeto e também algumas
conquistas, relacionadas nos anos dois anos de execução. Como nosso espaço de produção de conhecimento está
relacionado ao samba, provavelmente alguns integrantes da escola de samba mirim participarão da mostra, ajudando
na divulgação do trabalho.

 
Equipe: 

Adriana do Carmo Corrêa Gonçalves, Jefferson Rocha, Alice Barbosa dos Santos.



 
TECENDO A MANHÃ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

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

CONTATO: mfatimadepaiva@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto “Tecendo a manhã” está sendo desenvolvido numa perspectiva iterdisciplinar, explorando as possibilidades
das novas tecnologias no ensino  de crianças e jovens. A ideia é  resgatar a autoestima daqueles que se sentem
fracassados na escola,  promovendo atividades que despertem a curiosidade  e o espírito investigativo,
proporcionando um aprendizado prazeroso.
  Ao longo de nosso trabalho, desenvolvemos softwares  como o AbcMPB e o BrailleMPB, que utilizam a música
popular brasileira na alfabetização  de videntes e cegos, respectivamente. Desenvolvemos também o aplicativo
Superlógico, baseado no jogo de tabuleiro Logix, que auxilia crianças no desenvolvimento do raciocínio lógico. 
    Recentemente estamos desenvolvendo aplicativos voltados para o ensino da Matemática elementar de forma lúdica
e  contextualizada, usando como ferramentas o   HTML5 e o software 
livre  Geogebra. 
  Nesta apresentação mostraremos os softwares desenvolvidos pelo projeto, incluindo os aplicativos mais recentes
que  envolvem assuntos da matemática básica, como Teorema de Pitágoras, áreas de polígonos, frações, entre outros e
comentaremos os resultados obtidos.

 
Equipe: 

Maria de Fátima Lins Barbosa de Paiva Almeida, Carolina Lima dos Santos, Clarissa Lima dos Santos, Maurício del
Giudice.



 
TRAJETOS INFANTIS: POÉTICAS DE APRENDER, POLÍTICAS DA PROXIMIDADE E UM ETHOS DA 
AMIZADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA PIRES ALVES

CONTATO: lualpires@gmail.com

 

Resumo: 

Seráapresentado poster contendo texto e imagens referentes às ações realizadas pelo projeto: Trajetos infantis:
poéticas de aprender, políticas da proximidade e um ethos da amizade nas escoals indicadas alargando as
posíbilidades de saber com as crianças sobre as infancias na Baixada Fluminense.

 
Equipe: 

Luciana Pires Alves.



 
UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E PREFEITURA: UMA INTEGRAÇÃO POSSÍVEL.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ICLEA LAGES DE MELO

CONTATO: iclealages@gmail.com

 

Resumo: 

Pretende-se apresentar o Projeto de Extensão “Universidade, Comunidade e Prefeitura: uma integração possível” que
desenvolve  reflexão sobre a gestão de projetos sociais na área da educação e aprofundar o debate sobre a qualidade
da escola e da formação de profissionais da educação, com a articulação de ações entre comunidade, universidade e
governo municipal. Será desenvolvido através da parceria entre o Centro de Atividades Comunitárias de São João de
Meriti (CAC), a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FEBF)
e a Prefeitura Municipal de São João de Meriti e realizado no  (CAC). O CAC está localizado no bairro de Coelho da
Rocha, no município de São João de Meriti, e é uma instituição não-governamental que desenvolve atividades em
diferentes áreas, com o propósito de subsidiar a discussão dos diversos setores da sociedade sobre a qualidade dos
serviços públicos. Na área da Educação mantém uma escola, um Programa de Formação Alternativa para Professores
e um Centro de Promoção de Leitura e Pesquisa. A FEBF, unidade da UERJ, está situada no bairro da Vila São Luiz,
no município de Duque de Caxias. Oferece o curso de Pedagogia nas habilitações Gestão de Sistemas Educacionais e
Licenciatura das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Licenciatura em Matemática e em
Geografia. A Prefeitura Municipal de São João de Meriti está localizada na Baixada Fluminense, região periférica do
Rio de Janeiro. O município tem 34,9 Km2, com uma população de aproximadamente 449.562 habitantes. Desde de
1996 mantém uma relação de parceria com o CAC, visando contribuir com as ações educacionais desenvolvidas por
esta instituição.

 
Equipe: 

Icléa Lages de Melo, Adriana Melo, Rafaele Cabral Gonçalves.



 
UNIVERSIDADE E ESCOLA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AÇÕES CONJUNTAS, SABERES 
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Resumo: 

O Projeto de Extensão tem por objetivo promover um espaço de diálogo entre escolas de formação de professores
(rede estadual - ensino médio), em Duque de Caxias, e universidade (UERJ - FEBF). Foram realizadas ações
extensionistas a partir da participação de alunos do curso de Pedagogia, matriculados na disciplina Estágio III. Esses
alunos puderam estagiar nas escolas parceiras do projeto, promovendo o intercâmbio de estudos teóricos e práticos
sobre trabalho docente e formação de professores. Além disso, foi possível envolver alguns professores das escolas
em ações de estudo ou participação em oficinas, ampliando a possibilidade de trocas de conhecimento significativas
para os formadores de professores.

 
Equipe: 

Adriana do Carmo Corrêa Gonçalves, Priscila Monteiro Corrêa, Marize Peixoto da Silva Figueiredo, Kellen Dias de
Barros, Leila de Carvalho Mendes, Rosemary dos Santos de Oliveira.
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Resumo: 

A Educação Popular em Saúde como Perspectiva da Prática Educativa na Enfermagem

Introdução: Um dos principais eixos norteadores da Enfermagem é a ação educativa, que possui um papel importante
no campo da Saúde Pública sendo desenvolvida e praticada em comunidades, serviços de saúde vinculados à Atenção
Básica, instituições de ensino, etc. A educação como base fundamental na formação profissional, no que se refere ao
cuidado de Enfermagem, traz na prática educativa um elemento imprescindível, capaz de proporcionar a melhoria das
condições de saúde e de vida dos indivíduos, e da comunidade. Objetivo: Refletir e apoiar o desenvolvimento de
práticas educativas no campo da Enfermagem em Saúde Pública a partir de experiências locais, sob a perspectiva da
Educação Popular em Saúde (EPS). Metodologia: Utilizou-se conteúdos e metodologias participativas articuladas às
temáticas voltadas ao campo da Saúde Pública, orientando a construção de práticas educativas. O foco tem sido a
realização de diagnósticos e planejamentos participativos junto a grupos sociais, a partir da construção de saberes
sobre saúde/doença e sua determinação social, potencializando mudanças, processos emancipatórios e níveis de
autonomia influenciadores da qualidade de vida em comunidade. Resultados: Em 2017, o projeto completou 20 anos.
Realizou-se um evento comemorativo, recuperando sua memória e homenageando aqueles que partilharam espaços
dialógicos de educação em saúde na trajetória do projeto. Em 2018, foram realizadas 20 reuniões de planejamento e
avaliação das atividades; apresentados 03 relatos de experiências em eventos científicos; propostas 02 articulações
com espaços populares de educação de jovens e adultos nos municípios do Rio de Janeiro e São João de Meriti;
aproximação das práticas do Programa Saúde na Escola em uma Clínica da Família no Rio de Janeiro; parceria em 02
Trabalhos de Conclusão de Curso pela Residência em Enfermagem em Saúde da Família, na perspectiva da EPS.
Referências

 
Equipe: 

Sonia Acioli de Oliveira (Coordenador), Paulo Sergio Lima Donza (bolsista), Alex Simões de Mello (professor
efetivo), Paula Soares Brandão (professor efetivo), Gláucia Bohusch (aluna de pós-graduação), Amanda de Lucas
Xavier Martins (professor efetivo), Carolina Neves Dias de Andrade (aluna de graduação), Tayane Fraga Tinoco
(aluna de pós-graduação), Irma Brito (externo), Vanessa de Almeida Ferreira (externo), Amanda Campos Bentes
(voluntária), Thuany Oliveira Reis (voluntária), Jonathan Guedes da Silva (voluntário), Larissa Said Lima Costa
(voluntária).
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Resumo: 

RESUMO: A extensão universitária na formação do Enfermeiro da Faculdade de Enfermagem da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (ENF/UERJ), permite a confluência das áreas de saúde e educação superior e o Sistema
Único de Saúde estabelecendo nos serviços de saúde, campos de objetos de atenção, ensino e pesquisa, através das
ações e iniciativas inovadoras, reflexões e produção de conhecimento contextualizado à realidade da clientela na área
de conhecimento, Saúde da Mulher. O projeto implantado em julho de 1997 com Consulta de Enfermagem no Pré-
natal e Pós-parto, no Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão, possibilitou a concretização de uma
educação crítica, dialética e dialógica no Ensino de Graduação, o que facilitou o rompimento da prática dissociativa e
construindo relações institucionais com a Secretária Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro (SMS-RJ).
O aprofundamento teórico e dialógico entre os princípios do SUS e as inovações pedagógicas trazidas por abordagens
educacionais crítico-reflexivas fortalece o campo da formação do profissional da saúde. Nessa perspectiva, a
flexibilização curricular como eixo pedagógico direcionou estratégias de ensino aprendizagem através da consulta de
Enfermagem a mulher no período gestacional e puerperal que oportunizou a vivência na formação, de modo
sistemático. A experiência prática oriunda do graduando de Enfermagem no cuidado a mulher articula o currículo
prescrito com as questões que emergem do mundo do trabalho, e, sobretudo, o reconhecimento do valor do “aprender
a aprender”, “aprender a fazer”, “aprender a ser” e “aprender a conviver”. A subárea assistencial Saúde da Mulher
realçam a flexibilização da incorporação das demandas do serviço na operacionalização do processo de ensino-
aprendizagem, produção de conhecimento com base nas experiências desenvolvidas para subsidiar as ações de forma
contextualizada segundo as políticas de saúde da mulher.

 
Equipe: 

Joana Iabrudi Carinhanha, Ricardo José Oliveira Mouta, Lúcia Helena Garcia Penna, Vitorine Andrade Gonçalves de
Souza.
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Resumo: 

O projeto de extensão “A enfermagem e a saúde do trabalhador: Contribuições da promoção da saúde para a melhora
da qualidade de vida” nascido no ano de 2016 é hoje uma parceria entre a Faculdade de Enfermagem da UERJ e
DESSAUDE/UERJ, com atividades desenvolvidas na área de saúde do trabalhador e saúde pública. 
Dentre os objetivos e metas do projeto encontra-se a capacitação dos trabalhadores da limpeza e serviços gerais para o
desenvolvimento de suas atividades laborais e a apropriação de informações sobre saúde que possam melhorar sua
qualidade de vida.  Para atingir tal objetivo, está sendo construído uma base de dados para o acompanhamento destes
trabalhadores. Não obstante, são realizadas ações educativas com vistas a qualificação deste público-alvo.   
Atualmente, as ações do projeto estão concentradas em dois cenários; No edifício Paulo de Carvalho (prédio da
Faculdade de Enfermagem) estamos na etapa de diagnóstico, realizando o levantamento das necessidades para futuras
atividades educativas; No DESSAUDE foi firmado o compromisso de realização de atividades de capacitação para os
trabalhadores dos serviços gerais e, enfatiza-se que estas já estão em andamento.
A próxima atividade do projeto será direcionada a todos os trabalhadores dos serviços gerais do Prédio João Lira
Filho da UERJ, a ser realizada no mês de agosto, cujo objetivo é minimização dos riscos ocupacionais produzidos
pelo processo de trabalho de tais profissionais. 
Portanto, através das atividades desempenhadas e dos planos futuros para o projeto, percebe-se que a saúde do
trabalhador merece atenção especial, visto que a sua necessidade de intervenção deve ser encarada como uma
educação permanente, para que os trabalhadores possam desempenhar suas funções com capacidade plena,
respeitando sua integridade orgânica e biológica, promovendo sua saúde física, mental e social.

 
Equipe: 

Delson da Silva, Cristiane Helena Gallasch, Alaécio Silva Rego , Marcelo Nery dos Santos Junior.
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Resumo: 

As feridas constituem um sério problema de saúde pública, devido ao grande número de pessoas com alterações na
integridadeda pele,1. Objetivo: descrever o perfil dos usuários com lesões cutâneas atendidos por enfermeiras em uma
Clínica de Enfermagem em Estomaterapia. Estudo quantitativo, descritivo, transversal realizado a partir do
levantamento de 77 prontuários de usuários atendidos em tratamento de lesões cutâneas, no ano de 2018, na Clínica
de Estomaterapia situada na Policlínica Piquet Carneiro. Foram atendidos por enfermeiras, 36 (53,25%) pacientes do
sexo feminino e 41 (46,75%) do sexo masculino. Constatou-se que o maior percentual para a ocupação laboral dos
usuários se referiu a aposentados (32-41,56%). A faixa etária de destaque foi entre as idades de 50 e 80 anos
(57-74,03%). Quanto ao grau de escolaridade, predominou o Ensino Fundamental Incompleto (18-23,38%) e o
Ensino Médio Completo (14-18,18%). Quanto ao local de moradia, são atendidos os residentes do município do Rio
de Janeiro (51-66,23%). Quanto às comorbidades, a hipertensão arterial sistêmica (41-38,32%) e o diabetes mellitus
(29-27,10%) sobressaíram-se. Cabe evidenciar que o total de comorbidades foi 38,96% acima do n total, o que revela
a prevalência de mais de uma patologia de base por usuário. A etiologia das lesões se configurou com o predomínio
de úlceras venosas (23-29,87%); úlceras neuropáticas (7-9,09%); úlceras arteriais (4-5,19%); úlceras mistas (04 -
5,19%), lesões por pressão (4-5,19%); lesões traumáticas (4-5,19%); feridas cirúrgicas (3-3,90%); amputações
(2-2,60%); lesões por deiscência cirúrgica, linfedema, queimadura e lesão com etiologia desconhecida com 1,30%
cada. Inferiu-se que diversas são as etiologias das lesões tratadas, entretanto, revelou-se o predomínio de lesões
associadas a patologias crônicas em idades mais avançadas. Pôde-se compreender assim, as possibilidades de
atendimento para o uso de tecnologias no tratamento e prevenção das principais lesões evidenciadas.

 
Equipe: 

Patricia Ferraccioli Siqueira Lemos, Amanda Campos Bentes, Natalia Tainá de Lima Bedregal, Letícia Fonseca
Gaspar Fernandes.
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Resumo: 

O projeto que comemorou 10 anos em 2017, têm tido relevante papel na promoção do aleitamento materno na
Baixada Fluminense e na Faculdade de Enfermagem. Articula-se para o desenvolvimento de ações e estudos com o
foco na formação de recursos humanos, na produção de novos conhecimentos e na potencialização da política de
aleitamento materno (AM) na região e no Estado. Para o alcance dos objetivos, o projeto integra-se com outros
projetos como o PROINICIAR, Estagio Interno Complementar e PIBIC, conta com a participação de 14 graduandos
além de ex-bolsistas e ex-voluntárias egressas do curso de Enfermagem. Em dezembro de 2017 o projeto conduziu
um planejamento estratégico para as ações de AM na região, envolvendo 08 municípios; a partir de então as ações
têm sido baseadas nesse planejamento. Ações desenvolvidas: 1) Apoio aos municípios: foram acompanhadas 04
Unidades de saúde da família no município de Itaguaí com apoio no processo de autoavaliação para o cumprimento
dos 10 passos da estratégia Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM); 2) Capacitação: realização do
Encontro com leite, um grupo de estudos mensal sobre a temática voltada à voltado para os estudantes de graduação;
foram realizados Cursos de AM (IUBAAM/ Monitoramento da NBCAL) com participação do projeto no Polo e na
SES; 3) Promoção do AM: o projeto mantém um perfil no FACEBOOK® voltado para a divulgação do AM,
esclarecimentos de dúvidas e apoio às nutrizes; 4) Proteção ao AM: na faculdade o projeto apoia o GT instituído pela
direção para discutir e sistematizar o Exercício domiciliar para estudantes gestante/nutriz; o projeto participou
ativamente do monitorando da NBCAL em estabelecimentos comerciais em 04 municípios. Foram finalizados 02
TCC sobre o tema, 03 pesquisas em andamento, 01 pesquisa multicêntrica em parceria com a Fiocruz e outras 07
instituições acadêmicas. Participação na Semana Mundial de amamentação/Agosto dourado em municípios da Região
além da participação em eventos científicos.

 
Equipe: 

PATRICIA LIMA PEREIRA PERES, Isabella Henrique Pascoal da Silva, Natalia Cristina Muniz Alves, Letícia
Matias Ferreira, Michele Cristina de Lima da Conceição, Jerusa Silva do Nascimento Santos, Deylaine Lourenço
Pacheco, Evelin Vieira da Silva, Carolina Almeida Braga, Jenniffer Pires da Silva, Darlene Menezes Alves, Nathalia
Lourdes Nepomuceno de Oliveira André, Camilla Ribeiro Freitas da Silva, Adriel Dias Marinho da Silva.
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Resumo: 

Introdução: O projeto foi criado em 2009 pelo professor Carlos Eduardo Peres Sampaio, que o coordena até os dias de
hoje. A cirurgia pediátrica muitas vezes desencadeia estresse, ansiedade e medo, para a criança e seu acompanhante.
Existe a necessidade de humanizar a assistência prestada ao paciente cirúrgico e à família. A relevância deste projeto
baseia-se em reduzir a ansiedade vivenciada pelos acompanhantes e as crianças, minimizando suspensões de cirurgias
e possíveis complicações. Objetivo geral: Realizar Assistência de Enfermagem aos acompanhantes e as crianças em
situações cirúrgicas no período perioperatório. Metodologia: Na enfermaria são apresentadas fotos do centro
cirúrgico, álbum seriado, folder explicativo relatando como será o dia da cirurgia e os cuidados pós-operatórios. Além
disso, fornecemos um caderno lúdico, com desenhos para as crianças pintarem. Toda a atividade é feita com muita
conversa e esclarecimentos, sob orientação do professor Carlos junto aos bolsistas e acadêmicos de enfermagem, de
forma a acalmar os acompanhantes e as crianças. No dia da cirurgia, eles são acolhidos no centro cirúrgico.
Resultados: Foram atendidos 99 acompanhantes com as respectivas crianças submetidas a cirurgia. Os resultados
indicam que as orientações de enfermagem diminuem consideravelmente os níveis de ansiedade e medo, pois mitos e
dúvidas são esclarecidos, gerando conforto psicológico e relaxamento. Os resultados das pesquisas foram
apresentados no 55º congresso científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em 2017; no 70° pesquisando da
UFRJ 2018. Foram publicados três artigos. Além do 3° lugar no Vlll Prêmio de extensão Professora Maria Theresinha
do Prado Valladares, realizado em 1 de dezembro de 2017. Conclusão: A consolidação do projeto demonstra a
importância da implementação da assistência de enfermagem, favorecendo a diminuição de complicações decorrentes
do processo cirúrgico e integrando ensino, pesquisa e extensão.

 
Equipe: 

Marcelle Cristine da Fonseca Simas, Raquel Ramos Woodtli, Carlos Eduardo Peres Sampaio.
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Resumo: 

Na prática cotidiana, verifica-se a imensa dificuldade de atendimento em qualquer nível de assistência a pessoas
transexuais, sejam por processos discriminatórios por parte dos profissionais de saúde ou pelo desconhecimento no
que se refere a cuidados a transexuais que já realizaram a cirurgia de redesignação sexual. Esse projeto de extensão
tem por objetivos 1- Atender as demandas e necessidades de saúde da população LGBT, em conformidade com a
política nacional e municipal do Rio de Janeiro, contribuindo com a formação e capacitação dos profissionais de
saúde com vistas a efetivação das diretrizes políticas; 2- Instrumentalizar a elaboração de disciplina eletiva com
enfoque nas demandas específicas no cuidado as pessoas transexuais e; 3- Realizar pesquisas que contribuam com a
produção de conhecimento acerca das demandas de saúde gerais e específicas desta população. A metodologia
utilizada incluirá atendimento às pessoas transexuais no âmbito hospitalar e ambulatorial, capacitação da equipe de
enfermagem, discentes da graduação e pós graduação para atendimento qualificado dessa clientela e atividades de
educação em saúde. Para tal, será construído instrumentos específicos para construção de um modelo assistencial
específico. Será criado também um banco de dados que servirá de base para a realização de pesquisas empíricas. Para
a avaliação do projeto serão utilizados dados quantitativos: números de atendimentos realizados às pessoas
transexuais, cursos de capacitação, sejam internos e externos, atividades de educação continuada e pesquisas
submetidas, apresentadas em eventos científicos e publicadas e dados qualitativos: produções do Fórum de discussão
a ser criado e da avaliação do trabalho desenvolvido junto aos transexuais.

 
Equipe: 

Cristiane Maria Amorim Costa, Luciane Marques de Araujo, Lucia Helena Garcia Penna, Graciete Saraiva Marques,
Elis Billion Vargas, Marcio Tadeu Ribeiro Francisco,  Marilena Cordeiro Dias Villela, Elizabeth Rose Costa Martins,
Gabriella Bitancourt.
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Resumo: 

Introdução: Pretende-se apresentar as ações desenvolvidas em um projeto de extensão com ênfase na prevenção e no
tratamento da Tuberculose, desenvolvido em Serviços de Atenção Básica à Saúde e Escolas Municipais, com apoio
da Faculdade de Enfermagem (FENF/UERJ), Departamento de Saúde Pública. Objetivo do Projeto: O projeto de
extensão tem o objetivo de desenvolver ações de enfermagem de maneira participativa e efetiva no Controle e
Prevenção da Tuberculose. Resultado do Projeto: Em 2017 e 2018, as ações ocorreram no Centro Municipal de Saúde
Milton Fontes Magarão (CMSMFM) localizado no bairro do Engenho de Dentro, e na Clínica de Família Pedro
Ernesto, no bairro de Vila Isabel, município do Rio de Janeiro. As ações realizadas consistiram de consultas de
enfermagem com pacientes do Programa de Tuberculose, levantamento de casos de tuberculose, com número de
casos finalizados por cura e/ou abandono, portadores de HIV e controle de comunicantes, busca ativa de sintomáticos
respiratórios através do desenvolvimento de salas de espera nestas duas Unidades de Saúde. Houve também
desenvolvimento de ações educativas em Escolas Municipais sobre a detecção de sintomáticos respiratórios. As
futuras ações baseiam-se no acompanhamento dos casos positivos de sintomáticos respiratórios realizadas nas UBS e
na realização de outras parcerias, como igrejas, escolas e outros setores e na continuidade das ações de prevenção e
controle de tuberculose. Conclusão: O projeto fornece a população maior conhecimento para detecção da Tuberculose
e favorece também o acesso ao tratamento da doença, assim como, favorece ao aluno participante do mesmo uma
conduta mais específica na prevenção e controle desta doença. Contribuição: O projeto de Extensão favorece a
articulação ensino e serviço e a melhor compreensão do ensino aprendizado do acadêmico de Enfermagem.

 
Equipe: 

Aline Silva Ribeiro, Renan Simeone Moreira, Daiani Nunes Pio, Fabiana Ferreira Koopmans.
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Resumo: 

Propõe-se a apresentação dos resultados obtidos com o desenvolvimento das atividades do projeto ao longo do ano.
Duas perspectivas serão adotadas: O alcance das metas estabelecidas no projeto e as contribuições do projeto no
desenvolvimento profissional e acadêmico da bolsista e dos participantes do grupo. Do ponto de vista do alcance das
metas foi desenvolvida uma estratégia de divulgação junto a FACENF e ao HUPE, envolvendo 22 interessados das 40
pessoas abordadas. O grupo consolidou-se com o número médio de 8 participantes regulares, contando com
participantes esporádicos. Os encontros são semanais, com duração média de duas horas. Foram realizados 15
encontros vivenciais no primeiro semestre. Os relatos das vivências efetuados pelos participantes fazem referência ao
bem estar e qualidade de vida proporcionada pela prática. Do ponto de vista do desenvolvimento profissional e
acadêmico, a discussão é feita a partir da perspectiva das transformações que a bolsista observa em si e nos
participantes do grupo. Neste sentido, foi estabelecido como contribuições a melhora na capacidade de liderança,
autoconfiança, relação interpessoal, comunicação verbal e não-verbal, a capacidade de lidar com o estresse de forma
saudável e reequilíbrio físico e emocional. Quanto a acadêmico as transformações resultam no desenvolvimento
pessoal para desempenhar melhor a profissão, aperfeiçoando-se enquanto profissional. A partir disso, ter o potencial
de liderar e gerenciar uma equipe de trabalho, ter a segurança na execução das ações assistenciais, melhorar a
comunicação e relação interpessoal entre os membros da equipe para que o trabalho seja cooperativo e harmônico, e
também, entre o profissional e pessoa que estará cuidando. As sessões de Biodanza é um momento de saída da rotina
de trabalho e estudo para restauração desse estresse cotidiano, tendo um momento para refletir sobre e desenvolver o
cuidar de si.

 
Equipe: 

Frances Valéria Costa e Silva, CELIA CALDEIRA FONSECA KESTENBERG, LEILA MARIA AUGUSTA DE
ALMEIDA, THALIA FARIAS DE SOUZA CRUZ.



 
CONSTRUINDO AÇÕES EDUCATIVAS DIALÓGICAS EM BUSCA DA CIDADANIA DE 
ADOLESCENTES ABRIGADOS
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Resumo: 

O projeto visa desenvolver ações educativas e consultas de enfermagem (individuais e coletivas) na
modalidade dialógica junto aos adolescentes, em instituições de acolhimento vinculadas a SMAS/RJ; Propor
inovações e servir como cenário de construção e implementação de parte do conteúdo programático da área de saúde
da mulher da graduação e pós-graduação em enfermagem. Desenvolver atividades envolvendo assistência, ensino,
pesquisa e capacitação de profissionais da rede básica de saúde considerando a prática na conjuntura do SÚS e das
instituições asilares e da realidade das adolescentes na rua. As ações são desenvolvidas por dinâmicas e palestras
dialógicas tendo como base a Teoria crítica de
Paulo Freire e as consultas poderão ser realizadas individuais e coletivamente a partir da realidade da instituição. A
temática abordada é saúde reprodutiva e sexual dos adolescentes. A educação crítica é uma poderosa ferramenta para
o desenvolvimento cultural, social e intelectual da sociedade. O projeto busca também estabelecer um novo espaço de
atuação da enfermeira na equipe de instituições de acolhimento de jovens adolescentes agindo como elemento
catalisador das mudanças necessárias para a melhor qualidade de vida dos mesmos e da sociedade (ações dialógicas).

 
Equipe: 

Lucia Helena Garcia Penna, Joana Iabrudi Carinhnaha, Mariana dos Santos Souza, Ruan Henrique.



 
CONTRIBUINDO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA
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Resumo: 

O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, seguido apenas pelo câncer de
pulmão. Estima-se que cerca de 1 homem em cada 36 morrerá de câncer de próstata
(Oncoguia 2015). A Sociedade Brasileira de Urologia (2014) e o Instituto Nacional do Câncer (2015) são unânimes
em destacar dois fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata: a idade
e a história familiar.Este projeto tem como objetivos: contribuir para o esclarecimento dos
usuários do sistema único de saúde que vão à enfermaria de Urologia (HUPE) e a Unidade de Saúde do Homem
(PPC), sobre a necessidade da prevenção do câncer de próstata e sua aderência a ações que visem essa prevenção,
facilitando o acesso da população ao rastreamento da doença. Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se:
Entrevista com visitantes para avaliar seu conhecimento; Palestras semanais ; Rastreamento de filhos e irmãos de
clientes com diagnóstico de câncer de próstata.

 
Equipe: 

Cristiane Maria Amorim Costa, Elizabeth Rose Costa Martins, Ronaldo Damiao, Maria Jose da Silva, Raphaela
Velemen, Pamella Holaota, Ana Lucia Alves de Carvalho e Silva.



 
CUIDADOS INOVADORES DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO
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Resumo: 

A Unidade de terapia biológica da Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ) trata de um serviço que presta
atendimento de média e alta complexidade na assistência os pacientes em tratamento terapêutico com doenças
crônicas em que a terapia convencional não foi suficiente. O atendimento integral e multiprofissional aos pacientes
em uso dos medicamentos de alta complexidade é essencial para o manejo medicamentoso e monitoramento
necessários para esse tipo de terapia. Nessa etapa do projeto foi identificado o perfil socioeconômico, demográfico,
condições clínicas dos pacientes e o grau de satisfação usuários com doenças crônicas que fazem uso da terapia
imunobiológica. O estudo evidenciou que a maioria é do sexo feminino (69%), com idade entre 41 e 50 anos (24%) e
40% possui ensino médio completo. A especialidade prevalente é a Gastroenterologia (54%). A medicação mais
utilizada é o Infleximabe (55%). A maioria dos pacientes possui como fonte de renda “pensão do INSS” e renda
familiar de 1 a 2 salários mínimos. Conhecer o perfil dos pacientes atendidos nos permitiu melhorar nossa assistência
favorecendo a melhoria da atenção à saúde. Os resultados para o grau de satisfação estão em andamento, segue dados
preliminares: 46% da amostra aguardou até 15 dias para marcar o início da terapia infusional, o atendimento da
equipe de enfermagem foi considerado muito bom por 83% e 97 % afirmou sentir segurança e confiança na equipe de
saúde durante os atendimentos. Em relação ao atendimento na recepção, 80% considera como muito bom. Além
disso, 51% da amostra julga a limpeza da instituição como boa e 47% avalia a PPC como uma boa unidade de saúde.
Por fim, conhecer o perfil dos pacientes e sua satisfação com atendimento irá nos permitir realizar uma assistência
que favoreça a melhoria da atenção à saúde.

 
Equipe: 

ALESSANDRA SANT'ANNA NUNES , RAÍLA DE SOUZA SANTOS, CARLA TATIANA GARCIA BARRETO,
Gabrielle Borges da Silva, CAMILLA DA SILVA DIAS.



 
DO HOSPITAL PARA VIDA: O CUIDADO DE ENFERMAGEM PRESTADO AOS FAMILIARES DE 
PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM TRATAMENTO COM A DIÁLISE PERITONEAL.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOYCE MARTINS ARIMATÉA BRANCO TAVARES

CONTATO: joyarimatea@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O presente projeto foi aprovado na segunda fase de cadastramento do ano vigente e trata do cuidado de enfermagem
prestado aos familiares de pacientes renais crônicos em tratamento com a Diálise Peritoneal (DP) no Hospital
Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Tem como objetivo geral promover ações de cuidado educativo pelos
enfermeiros aos familiares de pacientes renais crônicos em tratamento com a DP no HUPE. Os objetivos específicos
são: realizar rodas de conversa mensais entre os profissionais de enfermagem do serviço de DP e os familiares dos
pacientes que realizam o tratamento; identificar as principais dificuldades e necessidades relacionadas à realização do
tratamento com a DP no domicílio através das falas dos familiares nas rodas de conversa; propor a criação coletiva de
estratégias de cuidado para minimizar ou solucionar as dificuldades e necessidades apontadas pelos familiares nas
rodas de conversa; capacitar os familiares para executarem no domicílio junto aos seus parentes as estratégias de
cuidado criadas em conjunto. A metodologia de trabalho utilizada é a Pesquisa Convergente – Assistencial (PCA)
através da realização de encontros mensais no serviço de DP do HUPE. Atualmente, o programa conta com dezoito
pacientes cadastrados, desta forma, os familiares envolvidos no cuidado destes pacientes foram convidados a
participar dos encontros em dias pré-agendados com os mesmos e a equipe de enfermagem. Os encontros tiveram
início no mês de julho, após aprovação do projeto e as temáticas abordadas foram escolhidas pelos familiares. Com
esta atividade, espera-se alcançar como resultado a implantação de estratégias de educação em saúde para um cuidado
educativo seguro e de qualidade aos familiares de pacientes renais crônicos em tratamento com a DP, mediante o
compartilhamento de saberes e práticas de cuidado que poderão ser aplicados em seus domicílios pelos mesmos no
cuidado de seus parentes.

 
Equipe: 

Joyce Martins Arimatea Branco Tavares, Ronilson Gonçalves Rocha, Frances Valeria Costa e Silva, Priscilla
Valladares Broca, Eric Rosa Pereira .



 
EPIDEMIOLOGIA & MÍDIA: PRODUÇÃO IMAGÉTICA E CULTURAL EM TEMPOS DE SURTOS, 
EPIDEMIAS E AÇÕES DE IMUNOPREVENÇÃO
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Resumo: 

O objetivo deste projeto é desenvolver ações de educação em saúde por meio de representações culturais com
expressões imagéticas e midiáticas nas situações de surtos, epidemias e ações de imunoprevenção. A metodologia
utilizada foi participativa, com princípios da teoria da problematização. Para organizar as atividades iniciais deste
projeto de extensão, cumpriram-se as seguintes etapas: construção da identidade do projeto, com flexão do nome para
Epidemiologia & Mídia; criação de página no Facebook e Instagram; criação de conta no Youtube (sítio virtual para
postagem de vídeos). A expressão cultural escolhida foi a construção de mídias, principalmente vídeos informativos.
Totalizam 07 vídeos publicados no canal do Youtube, sendo 04 deles sob a temática Hanseníase – com articulação ao
movimento social MORHAN. Os outros 03 vídeos foram produtos da solicitação do movimento interno da unidade
acadêmica “EnfUERJ Resiste”. Foram 214 visualizações no canal do Youtube. Além disso, foram realizadas
publicações no Facebook e Instagram, sob as temáticas das doenças transmissíveis que estavam em surto no Estado
do Rio de Janeiro, mas também no Brasil e no mundo. A página do Facebook teve sua primeira publicação dia 09 de
outubro, com destaques ao objetivo deste projeto de extensão. Até o momento (9/out/2017 à 9/jul/2018 – 09 meses),
foram 385 pessoas incluídas na página por meio de suas curtidas, e mensalmente, a média de 4,5 mil (753%) pessoas
atingidas e 881 (211%) envolvimentos com as publicações (interações por meio de curtidas e comentários). O perfil
do Instagram teve a primeira publicação dia 7/fev/2018, e até o momento (7/fev/2018 à 9/jul/2018 – 05 meses), possui
327 pessoas inseridas na rede social, atingindo semanalmente 312 pessoas (95,41% da população total), 65
publicações (média 13 publicações/mês) com 1.718 visualizações, em média, por semana. Foram realizados 02
eventos científicos, 01 oficina e 01 exposição sobre a doenças transmissíveis.

 
Equipe: 

Mercedes Neto, Ricardo Mattos Russo Rafael, Paula Soares Brandão, Jessica Magalhães Assis, Julia Graziella Silva
do Nascimento.



 
ESTRATÉGIAS PARA QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DO ENSINO E DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM COM ÊNFASE NA SAÚDE MATERNA E PERINATAL
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Resumo: 

O projeto de extensão "Estratégias para qualificação e inovação do ensino e da assistência de enfermagem com ênfase
na saúde materna e perinatal” tem como público-alvo: Enfermeiras e docentes que atuam nos cenários de prática da
graduação e da residência em enfermagem enfermagem obstétrica; Discentes da Graduação e do Curso de Residência
em Enfermagem Obstétrica da UERJ. Seus objetivos são: Aproximar os agentes envolvidos no processo de formação
de enfermeiras e especialistas em enfermagem obstétrica; Fortalecer a articulação formação-trabalho; Qualificar o
ensino e a assistência de enfermagem na saúde da mulher e na especialidade enfermagem obstétrica; Estimular o
desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e contextualizado da prática profissional com a realidade do mundo
laboral; Promover a autonomia dos discentes, docentes e enfermeiras para assumirem atitudes e posturas capazes de
alterar a lógica assistencial, superando o modelo biomédico, a partir de tecnologias inovadoras condizentes com um
novo modo de cuidar em saúde. Por meio da aproximação entre o ambiente da formação e do trabalho, o projeto vem
deflagrando potencialidades e fragilidades da prática profissional e suas repercussões sobre o ensino, tais como:
dissociações entre teoria e prática; demandas dos serviços por educação permanente em saúde; necessidade de
desenvolver tecnologias educacionais para o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem das discentes e para
a qualificação do cuidado às mulheres. Tais questões se configuraram como objetos de estudos e de pesquisas-ação,
com a posterior divulgação dos resultados em artigos e eventos científicos. Ainda, o projeto vem realizando
encontros, eventos e oficinas para qualificar o processo de ensino e de assistência, oportunizando a formação de
enfermeiras e especialistas em enfermagem obstétrica com habilidades e autonomia para promover mudanças nos
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

 
Equipe: 

Juliana Amaral Prata, Luiza Mara Correia, Adriana Lenho de Figueiredo Pereira, Ricardo José de Oliveira Mouta,
Lana Priscila Meneses Ares, Thais Christina Santiago Franco M. de Rezende, Sônia Regina da Silva Gonçalves,
Maria Juliana Ferreira de Carvalho.



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

A RESOLUÇÃO COFEN nº 358/2009, estabelece que a implementação da sistematização da assistência de
enfermagem é obrigatória, devendo ocorrer em todas as instituições de saúde, pública e privada, referindo-se a
serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas,
associações comunitárias, fábricas, entre outros, em todo o território nacional. Entende-se que, assim como a
legislação que regulamenta sua implantação, a sistematização é um assunto relativamente novo nos ambientes
assistenciais, de ensino e/ou pesquisa.  No que tange aos cenários de formação em saúde da criança, por envolver
diversos atores tais como discentes, docentes, enfermeiros e equipes de enfermagem, perpassando as práticas
assistenciais e  educativas, são considerados movimentados e intricados, tendo o saber/fazer como foco privilegiado
de aprendizagem. Assim a construção do conhecimento nestes espaços é dinâmica, e possui caráter contínuo e
permanente, portanto a educação continuada é um instrumento importante na constituição do profissional enfermeiro,
mais especificamente em saúde da criança, complementando saberes inerentes à sua prática cotidiana.

 
Equipe: 

Mara Lúcia Amantéa, MICHELLE DAREZZO RODRIGUES NUNES, ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS
SANTOS, Ana Carolina da Costa Correia Lima.



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

Introdução: A Doença Renal Cronica (DRC) é problema de saúde de importância e elevados custos para o sistema de
saúde. Orientações as pessoas, vão além dos limites dos consultórios, envolvendo família e outros grupos sociais na
discussão sobre modos de viver e influência no processo saúde-doença. Neste contexto, o desenvolvimento de
práticas e instrumentos educativos aplicados em espaços de cuidado coletivo deve ser inserido. Objetivo: Descrever
estratégias de ações educativas realizadas no espaço da sala de espera de ambulatório de tratamento da DRC em
estágio não dialítico. Método: Relato de experiência descrevendo práticas e instrumentos utilizados. Foram
elaborados cartazes, folders, sobre os temas trabalhados para ilustrar as falas. A escolha do tema foi baseada na
pergunta inicial: você conhece o tratamento que realiza aqui? E a partir das falas dos usuários eram abordados os
assuntos. A atividade faz parte da formação prática da residência de enfermagem em Nefrologia de um hospital
Universitário do Rio de Janeiro. Resultados: Foram realizados 20 encontros em sala de espera, entre meses de abril de
2017 a julho de 2018 abordando as temáticas: doença renal, suas principais causas, enfoque na Hipertensão e
Diabetes; objetivo do tratamento conservador e compromisso individual do usuário para manutenção da função renal;
vacinação recomendada e contra indicada; importância de adesão ao tratamento. No total, 617 usuários,
acompanhantes e familiares receberam orientações. Ao final, o retorno positivo foi observado com o aumento da
demanda de usuários procurando a consulta de enfermagem para maiores orientações e encaminhamentos para
imunização. Conclusão: Intervenções coletivas tendem a propiciar espaço de troca entre usuários e destes com os
profissionais, favorecendo empoderamento ao autocuidado e adoção de estilos de vida mais saudáveis o que pode
contribuir com a mudança na trajetória da doença.

 
Equipe: 

TATIANE DA SILVA CAMPOS, FRANCES VALERIA COSTA E SILVA, ANNA LUIZA PEREIRA
MAGALHAES, LUCIANA PINHEIRO BELONI, FELIPE SOUZA DOS SANTOS, EDUARDO FERNANDES DA
SILVA, TABATA NASCIMENTO DA SILVA, BÁRBARA AUGUSTA VAZ DA SILVA.



 
LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE MENTAL DE ENFERMAGEM DA UERJ
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Resumo: 

Introdução: A Liga Acadêmica de Saúde Mental de Enfermagem da UERJ (LIASME UERJ) trabalha com ações
práticas voltadas à comunidade a partir da formação em Saúde Mental, nos pressupostos da Luta Antimanicomial.
Considerando a necessidade de ressignificar o estigma atrelado ao contexto da Saúde Mental, faz-se necessário, para a
transformação da sociedade em prol da efetiva reinserção psicossocial dos usuários destes serviços, a
instrumentalização dos membros deste coletivo para que sejam multiplicadores do conhecimento, extrapolando os
muros institucionais. Objetivo: Descrever as atividades de ensino e extensão da LIASME UERJ. Metodologia:
Relatar a experiência das atividades realizadas de maio a julho de 2018, que são voltadas às questões do cuidado em
Reabilitação Psicossocial e em políticas de Saúde Mental junto à comunidade. Resultados: As atividades de extensão
realizadas foram rodas de conversa, em comemoração a semana da Luta Antimanicomial, tendo a presença de
professores e alunos de universidades públicas, usuários e familiares dos serviços substitutivos, e outros sujeitos da
comunidade externa, além da presença de coletivos negros, coletivos de mulheres e do coletivo LGBT+ da UERJ, na
reafirmação de que “toda vida vale a pena ser vivida”.  Além disso, participou da construção coletiva do Ato pelo 18
de maio deste ano na Cinelândia, tendo como tema “ Intervenção não é segurança, manicômio não é tratamento:
antimanicomiais na luta contra o genocídio negro”. Nas atividades de ensino, tem realizado aulas quinzenais, com a
temática da saúde mental, sob pressupostos da Luta Antimanicomial, a fim de se instrumentalizar do conhecimento
para construir junto à comunidade este debate acerca da temática. Conclusão: A apresentação das atividades
realizadas pela liga caracteriza a importância do debate da saúde mental junto à comunidade, para desconstruir o
estigma dos sujeitos que tem sofrimento psíquico, por meio de um cuidado pautado na Reabilitação Psicossocial.

 
Equipe: 

Tiago Braga do Espírito Santo, Letícia Ramos da Silva, Millene Chris Pimentel de Matos, Thaina Ramos Freire,
Juliana Almeida de Oliveira, Ivaneide de Almeida Ramalho, Bianca Ghirlinzoni dos Santos, Jonathan Guedes da
Silva, Luanny Cardoso Souza, Vivian Correa Nascimento, Lorrany Barbosa de Paula, Mayki Bruno dos Santos
Gonçalves, Raquel Ramos Woodtli, Beatriz da Silva Rodrigues da Costa, Thais Rodriguez Pontes.



 
MEMÓRIAS INSTITUCIONAIS A PARTIR DO ACERVO FOTOGRAFICO DA FACULDADE DE 
ENFERMAGEM DA UERJ
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Resumo: 

Trata do acervo fotográfico da enfermagem da UERJ no Centro de Memória Nalva Pereira Caldas. O cuidado do
corpus documental, que é o segundo acervo de enfermagem no Rio de Janeiro, se justifica pela necessidade em
recuperar a memória e a história institucional, que compõe a história social do estado do RJ. Tratar o acervo
fotográfico da ENF/UERJ, visando acessibilidade aos interessados e divulgação nos espaços internos e externos à
UERJ. Compreende coleta e organização das fotografias, análise de conteúdo e complementação das informações
sobre as mesmas. Tem-se reunido fotografias, filmografias e documentos informáticos pertinentes a um mesmo
evento/assunto formando um corpus documental. A categorização relaciona-se à solenidades, festas comemorativas,
eventos assistenciais e científicos, podendo ser acrescidas. Apresentação de trabalho no 24º Pesquisando em
Enfermagem, na 20ª Jornada Nacional de História da Enfermagem e no 17º Encontro Nacional de Fundamentos do
Cuidado de Enfermagem; Entrevista com a Enfermeira Eurinilce Xavier para composição da História da Nefrologia
do HUPE; Criação e exposição do Mural Itinerante, intitulado Enfermagem que cuida, também luta, na 78ª e 79ª
Semana Brasileira de Enfermagem; Qualificação do bolsista no preparo e acondicionamento do acervo fotográfico;
Elaboração da Mostra fotográfica ‘Faculdade de Enfermagem através do tempo: 70 anos de história’ como parte da
comemoração do aniversário; Digitalização de todas fotos arquivadas no acervo; Captura de fotos das oficinas
estudantis na subárea História da Enfermagem e Ética Profissional; manutenção da página no Facebook do Grupo de
História Enf/UERJ. Foram priorizados objetivos factíveis de serem realizados considerando o contexto atípico
vivenciado pela UERJ. Apesar disso, o projeto esteve presente em diferentes espaços, levando as memórias da
História da Enfermagem da ENF/UERJ, alcançando um grande público de profissionais e estudantes de graduação e
pós-graduação de Enfermagem.

 
Equipe: 

Profª Drª Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel, Profª Dr.ª Tania Almeida , Profª Dr.ª Maritza Consuelo Ortiz
Sanchez , Mayki Bruno dos Santos Gonçalves, Nathália Guedes .



 
MULHERES E SEXUALIDADES – ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
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Resumo: 

O projeto envolve o desenvolvimento de atividades educativas e assistenciais, individuais e coletivas, às mulheres cis
e transgênero e ainda, aos homens trans que demandem cuidados ginecológicos. As atividades são norteadas pelos
princípios da integralidade, equidade e incluem ações de saúde para prevenção e rastreamento do câncer cérvico-
uterino e de mamas; planejamento reprodutivo; prevenção e abordagem sindrômica das IST/HIV; situações relativas à
puberdade, climatério; e outras demandas espontâneas de saúde. O projeto conta com a participação de docentes,
discentes de graduação, pós-graduação e profissionais da rede de atenção básica em saúde, onde as atividades são
desenvolvidas. O objetivo central é qualificar a formação em saúde e contribuir com a desconstrução de estereótipos e
preconceitos relativos às identidades de gênero e sexuais contranormativas, especialmente, no campo da saúde e da
formação em saúde, com vistas a assegurar uma atenção inclusiva, humanizada e qualificada a todas as pessoas. Sabe-
se que muitos dos problemas de saúde das pessoas LGBT são decorrentes do preconceito e motivados pelos níveis
elevados de sofrimento psíquico e por experiências de violência física e/ou simbólica na família, no trabalho e em
lugares públicos a que estão sujeitos, inclusive nas instituições de saúde. Assim, o projeto tem a pretensão de
impactar sobre essa realidade.

 
Equipe: 

Renata Lopes Macedo, Lucia Helena Garcia Penna, Jane Márcia Progianti, Cristiane Maria Amorim Costa, Joana
Iabrudi Carinhanha.



 
NAMORAR COM SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALERIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

CONTATO: valeriaomt@hotmail.com

 

Resumo: 

Diante do contexto político dos dois últimos anos vivenciado no Estado e por consequência, na UERJ, inúmeras
dificuldades foram encontradas para o desenvolvimento do projeto. Porém, lançamos mão de novas estratégias e
abordagens a fim de implementar e dar continuidade ao cronograma pré-definido. A ausência de servidores, de alunos
e interrupções frequentes nos atendimentos dos ambulatórios trouxe de um lado, o esvaziamento de clientes na PPC,
mas por outro a possibilidade de encontros com grupos menores de pacientes permitindo atividades educativas mais
dialógicas, acolhedoras e reflexivas, que tinham a realidade de vida de cada participante como ponto de partida.
Destaque a inserção dos alunos de nível médio da FAETEC acompanhadas pela professora da instituição. Contamos
com a realização de oficinas de Educação em Saúde e estratégia de sala de espera, com participação de profissionais
dos diferentes ambulatórios da PPC. Ofertado folder educativo com informações básicas sobre a saúde do idoso e
aplicado questionário autopreenchido ao final de cada ação educativa que contemplavam perguntas acerca do perfil
socioeconômico e demográfico do cliente e adoção do método de autoavaliação de saúde. Foram entrevistados 41
idosos, a maioria na faixa etária de 60 a 64 anos (41%), casados (47%), com ensino fundamental incompleto (44%) e
renda de até um salário mínimo (44%). A maioria dos idosos autoavaliaram sua saúde como regular (53%). É possível
supor que a autopercepção de saúde regular pode estar relacionada a baixa condição socioeconômica e baixo nível de
escolaridade. A renda influencia na saúde no que diz respeito à alimentação, lazer e acesso a tratamento. O nível de
escolaridade, também, interfere no conhecimento e esclarecimento sobre cuidados com a saúde e prevenção de
doenças. Observou-se ainda que o conceito de saúde para os idosos está intimamente relacionado aos itens:
alimentação, lazer e relações familiares.

 
Equipe: 

VALERIA DE OLIVEIRA MONTEIRO   , CARLA TATIANA GARCIA BARRETO, CAMILLA DA SILVA
DIAS, RAÍLA DE SOUZA SANTOS, CLAUDIA MARIA DA SILVA SA, ALESSANDRA SANT'ANNA NUNES.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO DE MATTOS RUSSO RAFAEL

CONTATO: prof.ricardomattos@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto tem por objetivo intervir de modo compartilhado e participativo no  impacto do trabalho dos ACS sobre
o cotidiano de vida destes profissionais. Compreendendo que esta categoria tem o desafio de ser representada por
trabalhadores que necessariamente são usuários do próprio serviço; que as atividades desenvolvidas por eles são
atravessadas por questões de ordem ética, psicossociais e psicobiológicas, gerando a necessidade de pensar estratégias
de apoio; a metodologia do projeto se concentra na seleção de municípios do Estado do Rio de Janeiro e no
desenvolvimento de rodas de conversa sobre o cotidiano destes profissionais pelos graduandos e coordenador do
projeto. Foram realizadas reuniões em forma de roda de conversa com 70 agentes comunitários, em quatro grupos
com quatro sessões cada. Como os encontros e eventos do Projeto possuem a responsabilidade de formação de
agentes multiplicadores, acredita-se que o alcance de ACS foi cerca de 320, considerando o número de agentes por
cada equipe envolvida nas atividades. Os encontros tiveram as seguintes propostas: 1. discutir a metodologia do
projeto, a faculdade e também que para que pudéssemos conhecer o grupo; 2. direcionado aos tipos de estresse
ocupacional e contava com uma dinâmica onde eram apresentadas situações problemas que disparavam o debate da
“roda”; 3. teve como tema a segurança no trabalho, a biossegurança e as maneiras que os profissionais utilizavam
para evitar riscos; 4. reservado para as apresentações sobre o cotidiano de vida dos Agentes, sempre oriundas de
expressões culturais – canções, poesias, etc. Deste modo, acredita-se que o Projeto possibilitou aos alunos e à
comunidade externa a identificação dos principais riscos à saúde, a compreensão dos  saberes  e  as  práticas  de
cuidado  e  autocuidado, a correlação com os determinantes  sociais com a promoção e a proteção da saúde dos ACS.

 
Equipe: 

Karine Machado Cascaes, Kleison Pereira da Silva, Mercedes Neto, Magda Guimarães de Araujo Faria, Ricardo de
Mattos Russo Rafael.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LELITA XAVIER

CONTATO: litaxprofessorauerj@gmail.com

 

Resumo: 

Trata-se de um projeto de resgate e organização de documentos de unidades de saúde vinculadas a UERJ que desejem
ter o seu acervo documental acessível para subsidiar estudos e pesquisa da comunidade acadêmica.
São unidades que possuem ações assistenciais em saúde voltadas à população assim como, ações voltadas para a
comunidade acadêmica no que diz respeito à formação de profissionais do setor. O Projeto tem desenvolvido suas
ações desde 2015, inicialmente no Hospital Universitário Pedro Ernesto: na Unidade de Nefrologia, atualmente tem
atuado junto ao Centro de Atenção à Saúde do Homem (CASH) na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) o qual
apresentou demanda em ter os seus documentos organizados. O principal objetivo é resgatar e constituir o acervo
destas unidades.
Foram resgatados e digitalizados 79 documentos, 14 fotografias do CASH; em fase de organização, classificação e
avaliação através da Matriz de Análise de Documento, para posterior devolução dos resultados ao setor. Os feitos do
projeto são divulgados em diversos eventos científicos nacionais e internacionais. Foram elaborados dois murais
históricos itinerantes expostos nas 78ª e 79ª Semana Brasileira de Enfermagem e Mostra fotográfica “Faculdade de
Enfermagem através do tempo: 70 anos de história” referente aos 70 anos da Enfermagem da UERJ. Está em fase de
produção dois Trabalhos de Conclusão de Curso. E em desenvolvimento o PIBIC com bolsa financiada pela FAPERJ
sobre a Unidade de Nefrologia.
O pleno desenvolvimento do Projeto de extensão teve suas ações prejudicadas devido ao contexto político e
econômico que atingiu à UERJ. Entretanto, nota-se avanços através das realizações descritas. Ressalta-se o interesse
de outros setores pela organização de seus documentos para registrar a sua história. Destaca-se a importância da
cooperação de bolsistas do Instituto de História da UERJ na análise dos documentos que estão sendo recuperados. O
projeto tem contribuído para acentuar a relevância da história da UERJ.

 
Equipe: 

Maritza Consuelo Ortiz Sanchez, Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel, Tania Almeida, Camila Casimiro
Massante, Natália Guedes Pereira, Andressa Theodoro Marques, Alaécio Silva Rêgo.



 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL EM ENFERMAGEM COMO FERRAMENTA 
GERENCIAL NA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELLEN MARCIA PERES

CONTATO: ellenperes@globo.com

 

Resumo: 

Introdução: O planejamento estratégico situacional é uma ferramenta de gestão utilizada pela enfermagem para
qualificar seus processos de trabalho e a assistência prestada à população. Objetivos: desenvolver um planejamento
estratégico situacional junto ao Departamento de Assistência e Ensino de Enfermagem da Policlínica Piquet Carneiro
(PPC); realizar um mapeamento dos serviços de enfermagem elencando suas possibilidades e dificuldades; promover
integração ensino-serviço por meio de ações de extensão, pesquisa, ensino e educação. Metodologia: O cenário é uma
unidade de saúde de atendimento ambulatorial integrante do Sistema Único de Saúde (SMS), com características de
instituição de ensino vinculada a uma universidade pública, localizada no município do Rio de Janeiro. Utilizou-se
como estratégias metodológicas reuniões com o grupo técnico de trabalho e avaliações dos serviços de enfermagem.
Resultados e Discussão: Na primeira etapa ocorreram reuniões da Equipe do Projeto com a Coordenação e membros
do Serviço de Enfermagem da PPC para delineamento do roteiro do diagnóstico situacional preliminar. Dentre as
propostas implementadas, optou-se por ampliar o campo de prática dos Residentes do Programa de Enfermagem
Clínica da Faculdade de Enfermagem e HUPE, do segundo ano, a fim de integrar o Ensino nos cenários de
atendimento ambulatorial (Serviço de saúde do homem, Pneumologia, Gastro, entre outros). A integração dos
Residentes de Enfermagem no Serviço ambulatorial de Especialidades por meio de ações de pesquisa, de ensino e de
educação, promove importante qualificação profissional em distintos cenários. Soma-se a isso, a criação de um
serviço de Podiatria Clínica, Especialidade da Enfermagem, Parecer-ASJE nº57/2005, vinculado ao Programa de pós-
graduação lato sensu de Enfermagem Clínica da Faculdade de Enfermagem. O serviço destina-se ao atendimento dos
pacientes do Serviço de Diabetes, e se constitui como campo prático do Curso de Habilitação em Podiatria Clínica.

 
Equipe: 

Ellen M. Peres, Helena Ferraz Gomes.



 
PROJETO ABEBÊ - CUIDANDO E PROMOVENDO A SAÚDE DAS MULHERES DE AXÉ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA

CONTATO: ricardomouta@hotmail.com

 

Resumo: 

No Brasil as religiões de matriz africana mantiveram-se, ao longo dos anos, como foco de resistência cultural negra
em seus terreiros. É percebido nesses espaços o aconselhamento e acolhimento de grupos historicamente excluídos
pela sociedade, pois suas práticas ritualísticas e as relações interpessoais instituídas nesses locais possibilitam a
produção de conhecimento, a promoção à saúde e a prevenção de doenças e agravos. Desse modo, percebo que o
cuidado e a promoção em saúde nesses espaços sociais, fortalecem essa população na garantia dos seus direitos, além
de capacita-los como colaboradores do SUS, difundindo e adequando as informações científicas levando em
consideração às diferentes necessidades e demandas, respeitando às diversas culturas, tradições, valores, noções de
saúde, doença, tratamento e cura e adotando medidas preventivas recomendadas pela medicina científica. A
justificativa para realização deste projeto se dá pela vulnerabilidade social, politica e ambiental desse grupo
populacional que são as mulheres de axé. Optei por nomeá-lo de projeto Abebê, pelo fato de que este instrumento
ritualístico com o formato de espelho de mão, pertencente a dois orixás femininos Iemanjá e Oxum, que tanto serve
para se visualizarem e auto contemplarem, tanto como objeto de luta e defesa. Este projeto tem como objetivo
desenvolver ações de prevenção, proteção e de promoção à saúde da população de mulheres de axé na cidade do Rio
de janeiro, com enfoque na integralidade da rede de cuidados, na humanização da assistência e no empoderamento
para defesa dos seus direitos. As ações de saúde previstas pelo projeto incluem atividades educativas e de promoção
em saúde, em conformidade com a Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher bem como proporcionar
aos discentes a oportunidade de vivenciar e reproduzir na prática o conhecimento adquirido em sala de aula
favorecendo o seu processo de aprendizagem.

 
Equipe: 

Ricardo José Oliveira Mouta, Juliana Amaral Prata, Tania Maria de Almeida Silva, Luiza Mara Correia, Elizabeth
Sabino dos Anjos Borges.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANICE MACHADO DA CUNHA

CONTATO: jancunha5@gmail.com

 

Resumo: 

INTRODUÇÃO: O Projeto Bem-te-vi, tem como objetivos: Proporcionar um espaço de interação e comunicação com
diferentes grupos étnicos e tradições culturais, visando o diálogo inter-étnico e a promoção da consciência ambiental;
Estimular alunos e profissionais da saúde e de outras áreas a valorizar as diferentes etnias  e Desenvolver processos
coletivos de promoção da saúde com ênfase no respeito à diversidade étnica e  ambiental. METODOLOGIA: Baseia-
se na inter-relação prática-teoria-prática, perspectiva dialógica e indissociabilidade entre Ensino- Pesquisa e Extensão
RESULTADOS: Dentre as atividades realizadas, destaca-se: a) Diálogo com representantes de diferentes etnias,
através da participação em eventos e manifestações, dentre estas: Comemorações do Dia dos Povos Indígenas,
Lançamento de Livro com Autoras Indígenas  e Cerimônia da Entrega do Prêmio João Canuto b) Incentivo à
participação de estudantes em atividades  com enfoque no diálogo inter-cultural e de promoção da consciência
ambiental ( Expo Religião, Caminhada contra intolerância religiosa, Seminário “Literatura, Cultura e Saberes
Indígenas”, Exposição no Museu de Arte do Rio sobre A luta da Aldeia Maracanã), c) Organização de seminários
( apoio ao IV e  V Seminário de Extensão do Projeto EDHUC) e realização do V Seminário de Extensão do Projeto
Bem-te-vi abordando a temática “ Infância, Saúde e Meio Ambiente”. CONCLUSÃO: As ações desenvolvidas vêm
consolidando o compromisso com a defesa das diversidades (ambiental, étnica, cultural e religiosa). De acordo com
relatos de participantes as atividades do Projeto Bem-te-vi e o contato direto com diversas etnias, possibilitou a
quebra da invisibilidade a qual  populações vulneráveis estão submetidas. O Projeto vem favorecendo rupturas de
estigmas e promovendo a compreensão da importância da promoção de saúde pautada na valorização do respeito às
diferentes culturas e etnias.

 
Equipe: 

JANICE MACHADO DA CUNHA , ANTONIO JOSE CUPELLO, Daniela Gonçalves Medeiros, Alaécio Silva
Rêgo, Matheus Ferreira Coelho Pinho, Daiani Nunes Pio.



 
PROJETO EDHUC- ENFERMAGEM, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: O Projeto EDHUC tem como objetivos: a) Incentivar a participação de estudantes e profissionais de
Enfermagem e áreas afins em atividades de defesa dos Direitos Humanos, no exercício da Cidadania e promoção da
cultura de paz b) Implementar e apoiar ações de promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos, c)
Proporcionar um espaço de exercício cotidiano da cidadania d) Realizar ações de intercâmbio com entidades e
projetos de defesa dos direitos humanos, de exercício da cidadania e de promoção da cultura de paz.
METODOLOGIA: Baseia-se na inter-relação prática-teoria-prática, na perspectiva dialógica de Paulo Freire e
indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão. Estratégias adotadas: sensibilização de estudantes e profissionais
de enfermagem e outras áreas; parcerias com outros projetos, interlocução com movimentos sociais, participação em
manifestações e organização de atividades com foco nos objetivos do projeto. RESULTADOS: Destaca-se a
realização do V Seminário do Projeto EDHUC intitulado “Enfermagem, Infância e Cidadania- Diálogos na
perspectiva da prevenção da violência e promoção da cultura de paz”; o apoio à organização do Encontro Regional
das Crianças Sem Terrinha; visita à Escola no Assentamento Campo Alegre (Nova Iguaçu) e participação da Equipe
do EDHUC em diversas manifestações e eventos (Audiência Pública: As crianças sem terrinha/ALERJ, atos em
memória de vítimas da violência, luta em defesa da saúde pública, dentre outros). CONSIDERAÇÕES FINAIS: As
ações desenvolvidas e as parcerias com movimentos sociais vêm proporcionando um espaço de exercício da
cidadania e formação em direitos humanos. O atual contexto com debates e tensões no que se refere à manutenção de
direitos historicamente conquistados configura-se como um espaço onde a atuação do Projeto EDHUC torna-se
relevante. Destaca-se a importância da interação com outras áreas de formação (Educação, Direito, Serviço Social,
Psicologia, entre outros).

 
Equipe: 

JANICE MACHADO DA CUNHA , ANTONIO JOSE CUPELLO, Beatriz Costa do Nascimento, Suelen Ribeiro de
Brito.



 
PODIATRIA CLÍNICA: FORMAÇÃO E CUIDADO ESPECIALIZADO EM ENFERMAGEM

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM
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COORDENADOR(A): ARIANE DA SILVA PIRES

CONTATO: ariane.pires@uerj.br

 

Resumo: 

Introdução: A Podiatria Clínica tem como foco a prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias, deformidades e
alterações que ocorrem nos pés, com objetivo de diminuir o risco de complicações e amputações. Método: o Curso de
Habilitação em Podiatria Clínica para Enfermeiros iniciou-se com capacitação de 20 profissionais. Terá duração de 8
meses, carga horária de 180 horas de atividades teórico-prático. Deste modo, está em andamento a formação
especializada dos profissionais na área de Podiatria Clínica. Em relação ao cuidado especializado em Podiatria
Clínica, estão ocorrendo os atendimentos semanais, as sextas-feiras, em horário integral, no Setor de Pé Diabético da
Policlínica Piquet Carneiro, com uma média de 6 atendimentos/dia para os usuários do Sistema Único de Saúde.
Resultado/Discussão: O curso de Habilitação têm promovido conhecimento técnico-científico a formação do
Enfermeiro, fornecendo habilidades e competência a este profissional, para a prestação de assistência especializada
em Podiatria. A respeito do cuidado de enfermagem especializado em Podiatria Clínica, os atendimentos prestados a
clientela através dessa proposta de extensão, estão sendo satisfatórios, uma vez que os pacientes com deformidades
graves estão realizando o exame de Plantigrafia e sendo encaminhados para construção de palmilhas e calçados
ortopédicos no Centro de Reabilitação do Município do Rio de Janeiro. Os de média complexidade estão usando
órteses corretivas e laserterapia e vêm reduzindo deformidades e taxas de onicomicose nas unhas. Já os pacientes sem
complicações estão em acompanhamento podoprofilático para prevenção de complicações e educação em saúde para
cuidado dos pés. Conclusão: Tanto a formação quanto o cuidado especializado em Podiatria Clínica têm fomentado
estudos e dado subsídios para o desenvolvimento e fortalecimento de pesquisas na área da Enfermagem Podiátrica,
além de divulgar e difundir a especialidade por todo país.

 
Equipe: 

Ariane da Silva Pires, Eugenio Fuentes Pérez Júnior, Ellen Márcia Peres, Kelly Fernanda Assis Tavares, Francisco
Gleidson de Azevedo Gonçalves.



 
PREVENÇÃO DE RISCOS DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO: AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA 
REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE E AUMENTO DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM 
AMBIENTES DE ATENÇÃO A SAÚDE
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Resumo: 

Trata-se de projeto de extensão cuja finalidade é a redução da morbimortalidade provocada por tromboembolismo
venoso (TEV), uma doença silenciosa, que gera alto impacto orçamentário para o Sistema Único de Saúde. No Brasil,
informações do DATASUS apontam que no ano 2017, os custos envolvendo essa condição clínica ultrapassaram a
ordem dos 40 milhões de reais, custo que vem aumentando a cada ano devido ao envelhecimento da população, falta
de conhecimento e negligência relacionada a prevenção. A internação hospitalar envolve diversas condições que
favorecem o desenvolvimento de TEV, dada a existência de fatores de risco predisponentes para a doença, como
descritos na literatura especializada. O objetivo geral do projeto é oferecer capacitação para enfermeiros sobre
profilaxia de TEV verificando-se o grau de conhecimento e retenção de informações, considerando sua inserção no
processo de prevenção de riscos no Hospital Universitário Pedro Ernesto e Unidades Assistencias vinculadas. Os
objetivos específicos são: 1- Implantar uma estratégia de treinamento para capacitação de enfermeiros para
rastreamento de riscos de TEV e orientação a pacientes sob risco durante a internação; 2- Avaliar o impacto da ação
de extensão na incidência de TEV nas Unidades de Internação e suas repercussões na redução de casos da doença; 3-
Desenvolver subestudos correlatos resultantes da ação extensionista sobre treinamentos para equipes de enfermagem
e ações educativas para pacientes e seus acompanhantes; 4- Analisar a duração e adesão multiprofissional à profilaxia
e rastreamento de riscos para TEV. A elaboração da casuística e método abrangerá três fases e o desenvolvimento do
projeto está alinhado com a Diretriz Brasileira de profilaxia para TEV (2007), com os consensos internacionais do
American College of Chest Physicians (ACCP) e com as estratégias do Ministério da Saúde, priorizando-se a
promoção da saúde e a redução do tempo de internação por doenças evitáveis.

 
Equipe: 

RONILSON GONÇALVES ROCHA, CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, JOYCE MARTINS ARIMATEA
BRANCO TAVARES, LUANA FERREIRA DE ALMEIDA, SILVIA MARIA DE SÁ BASILIO LINS, LUCIANA
GUIMARAES ASSAD, PATRÍCIA BRITTO RIBEIRO DE JESUS, TATIANE DA SILVA CAMPOS, Suellen de
Andrade Ambrosio, Deise Breder dos Santos Batista, Thatyana Telles Azevedo, Gabriella Bitancourt Nascimento.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDYMARA TATAGIBA MEDINA

CONTATO: edymaramedina@globo.com

 

Resumo: 

Este projeto busca realizar atividades culturais e científicas que debatem temas relacionados à formação e ao cuidado
da enfermagem obstétrica tendo como perspectiva as políticas e programas de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS), voltadas para a saúde da mulher e saúde perinatal. As concepções de saúde e de educação devem ser pautadas
no desenvolvimento das potencialidades humanas e de transformação da realidade. Os cenários de formação na área
de saúde são dinâmicos e complexos por envolver os discentes, docentes, profissionais do serviço e os próprios
usuários. As atividades desenvolvidas pelo projeto qualificam o processo ensino-aprendizagem nos serviços de saúde
e promovem a reflexão, discussão e intercâmbio de conhecimentos e experiências, possibilitando a divulgação de
tecnologias de cuidado de enfermagem obstétrica, construído e praticado nestes cenários. Busca também divulgar as
ações da enfermagem obstétrica através das mídias sociais, tendo como público-alvo as mulheres e suas famílias.
Espera-se que estas estratégias de integração contribuam para mudanças nos modelos de formação e de cuidado à
saúde voltados para as politicas do SUS.

 
Equipe: 

Edymara Tatagiba Medina, Priscila Paiva de Almeida, Mariana Lima Ferreira, Adriana Lenho de Figueiredo Pereira,
Juliana Amaral Prata, Maysa Ludovice Gomes, Ricardo José Oliveira Mouta, Sandra Cristina de Souza Borges Silva.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THELMA SPINDOLA

CONTATO: tspindola.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto realiza atividades junto aos estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde 2013, com o
propósito de esclarecer aos jovens sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), os modos de exposição e a
importância da prática do sexo seguro para prevenção de agravos. Nos encontros emprega-se uma abordagem
educativa, com auxílio de recurso audiovisual, dinâmicas em grupo e exposição dialógica, o que favorece a interação
dos participantes. Os universitários são esclarecidos acerca das IST que mais acometem o público jovem, como o
HIV/Aids, sífilis adquirida, gonorreia, clamídia, herpes, hepatite e HPV.  Na discussão são abordados os modos de
transmissão dessas infecções, ressaltando-se a importância da prática do sexo seguro para prevenção de agravos à
saúde sexual e reprodutiva do grupo. São fornecidos folderes do Ministério da Saúde que esclarecem acerca da
temática, além de preservativos. A atividade já foi realizada com estudantes de diversas áreas do saber como
Enfermagem, Educação, Educação Física, Odontologia, além dos jovens da Fundação da Infância e Adolescência
(FIA), com sede na UERJ, que concentra jovens do ensino fundamental e médio. Até o momento já atingimos um
publico de aproximadamente 750 jovens, nos mais distintos espaços. As estratégias empregadas são continuamente
reavaliadas para que possamos cumprir os nossos propósitos esmerando pela qualidade do trabalho oferecido. Temos
buscado nos aproximar de outros projetos que desenvolvem atividades afins para somarmos esforços e ampliarmos a
nossa cobertura. Assim temos participado de feiras e atividades extensionistas fora dos muros da UERJ, até mesmo
em outros municípios, onde podemos dialogar com o publico jovem. Temos o propósito, também, de futuramente nos
aproximarmos de estudantes do 9º ano de ensino fundamental, considerando que o jovem deve ser esclarecido, o
quanto antes, sobre a importância dos cuidados com a saúde sexual e a prevenção da exposição às IST.

 
Equipe: 

Sarah Werneck da Costa , Tainny de Oliveira Gonçalves Vieira, Tamirys Franco, Vivian Viana, Maria Regina
Reicherte Pimentel, Marcio Tadeu Ribeiro Francisco, LETÍCIA MATIAS FERREIRA  .



 
SAÚDE É BRINCADEIRA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SYLVIA ALVES CIBREIROS

CONTATO: scibreiros@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto de Extensão Saúde é Brincadeira é coordenado pela Professora Doutora Sylvia Alves Cibreiros, do
Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ). O Projeto considera o brincar como uma linguagem infantil, por excelência; além de ser uma
atividade vital na infância, no que tange ao processo de crescimento e desenvolvimento infantil.  Desta forma, o
projeto Saúde é Brincadeira tem como cerne, a utilização do brincar como uma forma de comunicação e mediação do
aprendizado de conceitos de ligados à saúde junto a crianças; tendo como referência as concepções teóricas de
Vygotsky. Possui como objetivos principais: promover educação para saúde a crianças e possibilitar ao acadêmico de
enfermagem atuar como agente de educação de saúde junto à clientela infantil. Como metodologia, emprega
estratégias lúdicas, como jogos, dramatizações, teatro de fantoches, dentre outros; de acordo com a fase de
desenvolvimento cognitivo da criança, para implementar e avaliar as atividades educativas. As ações se desenvolvem
junto às crianças em atendimento ambulatorial no Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ e também com as
crianças internadas na enfermaria pediátrica desta mesma instituição. Neste semestre, o Projeto iniciou sua integração
com o ensino de graduação em Enfermagem, com inserção na disciplina AISC2, Atenção Integral à Saúde da Criança,
abordando a temática do brincar como estratégia de cuidado em pediatria. O Projeto traz um novo uso para o brincar
infantil, pois traduz-se como uma abordagem adequada à criança, no que tange a educação para saúde, valorizando-a
como cidadã; sujeito das ações de saúde; e favorece a transformação do espaço hospitalar em lugar de tratamento de
morbidades e recuperação da saúde, mas também de construção de conceitos e hábitos de saúde, visando uma melhor
qualidade de vida para a população infantil.

 
Equipe: 

Rayane Alves Beserra, Sylvia Alves Cibreiros.



 
SEGURANÇA DO PACIENTE HOSPITALIZADO: GESTÃO DO RISCO DE QUEDAS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA GUIMARAES ASSAD

CONTATO: lgassad@gmail.com

 

Resumo: 

Tem como tema segurança do paciente com foco na prevenção do risco de queda hospitalar e domiciliar. Desenvolve
atividades em parceria com o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do HUPE e o PROAD-SUS com o Hospital
Moinho de Ventos. Objetivo: gerenciar risco de quedas do paciente hospitalizado e na alta hospitalar. As ações
envolveram no primeiro momento: implantação do projeto em unidade piloto (DIP); avaliação dos riscos locais por
meio de análise ambiente e das notificações de quedas; elaboração do POP e do banner educativo; confecção de vídeo
para portaria do hospital; workshop/oficinas de educação continuada; busca ativa de quedas nas enfermarias para
coleta do indicador; criação do fluxograma quedas. As açoes envolveram no segundo momento: ampliação do projeto
para o Nucleo perinatal (Maternidade). Resultados: Com relação à avaliação do risco de queda realizada na admissão,
houve uma melhoria do percentual. A adesão às medidas preventivas têm variado em função das dificuldades
relacionadas ao dimensionamento de recursos humanos na enfermaria da DIP. Entretanto, temos observado que a
adesão as atividades propostas no protocolo já faz parte da rotina dos envolvidos no serviço . As próximas atividades
previstas são: treinamento com grupo da limpeza;  confecção dos quadros sinalizadores da unidade de internação;
treinamento com a equipe de enfermagem da maternidade.

 
Equipe: 

Luciana Guimarães Assad, Luana Ferreira de Almeida, Claudia Maria da Silva Sá, Antonio Carlos Rocha, Roberta do
Nascimento Salgado, Carolina Liquieri, Diego de Almeida Pontes.



 
SEGURANÇA DO PACIENTE: GERENCIAMENTO DO RISCO E PREVENÇÃO DE EVENTOS 
ADVERSOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUANA FERREIRA DE ALMEIDA

CONTATO: luana.almeida3011@gmail.com

 

Resumo: 

Os seres humanos são passíveis de erro, independente de seu conhecimento, incentivo ou vigilância. Desta forma,
estudos voltados à temática de segurança do paciente devem ser realizadas afim de identificar os riscos para
ocorrências de incidentes e implementar medidas de prevenção para evitar a ocorrência desses. No Brasil, a avaliação
da incidência de eventos adversos (incidentes com dano) em hospitais foi estimada em 7,6%, sendo 67% destes
classificados como evitáveis (Mendes et al, 2009). Segundo os autores, o fato da estimativa da proporção de eventos
adversos evitáveis no Brasil ser mais elevada pode sugerir que o problema seja mais frequente em países em fase de
desenvolvimento ou transição, quando comparado a países desenvolvidos. O projeto Segurança do Paciente:
gerenciamento do risco e prevenção de eventos adversos tem como objetivo fomentar a cultura de qualidade e
segurança do paciente. Para tanto, busca sensibilizar pacientes, familiares, estudantes e profissionais de saúde em
relação à segurança do paciente. As atividades desenvolvidas incluíram um evento abordando as seis metas de
segurança do paciente; e um curso sobre os riscos e cuidados com medicamentos potencialmente perigosos, ambos
para profissionais e acadêmicos da área de saúde, abertos ao público externo, com participação de 62 e 50 pessoas,
respectivamente. Além disso, foram elaborados cartazes quanto às boas práticas do uso de medicamentos, os quais
foram utilizados para atividade educativa de médicos e equipe de enfermagem (142 profissionais), como também
fixados em 80 % das unidades de internação do HUPE. Outra atividade realizada foi a simulação da higienização das
mãos para os profissionais e técnicos administrativos da UERJ com a parceria da Faculdade de Enfermagem e da
Comissão de Controle  de Infecção Hospitalar, com a participação de 181 pessoas.

 
Equipe: 

Luana Ferreira de Almeida, Flávia Giron Camerini, Renata de Oliveira Maciel, Ana Lúcia Azevedo, Maria Clara
Mellis Rodrigues, Brendha Oliveira Gomes, Ana Carolina Chimer Rodrigues, Luciana da Silva Macedo, Adriana
Teixeira Reis, Augusto César Costa Ferreira, José Antônio de Sá Neto, Vanessa Galdino de Paula, Ana Lúcia
Cascardo Marins, Lucinana Guimarães Assad, Ronilson Gonçalves Rocha, Cíntia Silva Fassarela, Dayse Carvalho do
Nascimento.



 
SER ENFERMEIRO É...

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALBA LUCIA CASTELO BRANCO

CONTATO: albacbranco@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto discute formação teórico-metodológica-social e política do Enfermeiro no que tange ao “fazer
enfermagem”, às áreas de atuação profissional e ao mercado de trabalho. Propomos como modelo as metodologias
participativas de pesquisa, extensão e gestão, buscando a formação sociopolítica dos estudantes. Atividades: 27ª
UERJ sem muros; V e VI Seminários do projeto, intitulados “Pratas da casa” e “A experiência do intercâmbio durante
a residência”; homenagem à Equipe de Enfermagem da PPC/UERJ e do HUPE/UERJ e, na Faculdade de
Enfermagem da UERJ – durante a 78ª Semana Brasileira de Enfermagem SBEn – 2017; participação da 79ª SBEn –
2018 no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda; recepção dos estudantes ingressantes nos
semestres 2017/2 e 2018/1 do curso de graduação em Enfermagem da UERJ, manutenção da página do projeto no
Facebook; elaboração do projeto de pesquisa “A importância do seminário do projeto de extensão – Ser enfermeiro é..
– no desenvolvimento acadêmico de enfermagem”; elaboração do projeto de pesquisa acerca da percepção dos
graduandos em enfermagem sobre a profissão; reuniões semanais; homenagem às mulheres do Edifício Paulo de
Carvalho pelo Dia Internacional da Mulher; 1ª Mostra Científica da ABEN/RJ e 2ª Jornada de Sistematização da
Assistência de Enfermagem do Rio de Janeiro – 2017, com os trabalhos “A Divulgação da Enfermagem por meio da
Extensão Universitária” e “A Enfermagem Divulgada em Redes Sociais on line”; 16° Seminário Nacional de
Diretrizes para Educação em Enfermagem, intitulado “O Projeto de Extensão Ser Enfermeiro é… articulando o
Ensino e Pesquisa na Formação do Enfermeiro”.  Apesar da grave crise enfrentada pela nossa universidade,
conseguimos planejar e desenvolver algumas atividades acerca do fazer enfermagem. O contato com outras
instituições públicas de ensino médio, foram dificultados devido a situação de calamidade pública instalada no Estado
do Rio de Janeiro.

 
Equipe: 

Alba Lucia Castelo Branco, Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel, Ana Lucia Alves de Carvalho e Silva, Luzia da
Conceição de Araujo Marques, Maria Lelita Xavier, Mayki Bruno dos Santos Gonçalves, Amanda Franco Capulot,
Romulo Frutuoso Antunes, Carolina Cabral Pereira da Costa, Isabela Lina Maciel Bastos, Juliana Medeiros
Fernandes, Camila Casimiro Massante, Michel Rego Lãçzynski Monteiro, Jefferson Luiz Miguel Bezerra.



 
TECNOLOGIAS DE CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO: A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BÁRBARA BERTOLOSSI MARTA DE ARAUJO

CONTATO: betabertolossi@gmail.com

 

Resumo: 

Resumo: INTRODUÇÃO: O projeto Tecnologias de Cuidado ao recém-nascido prematuro: a participação da família
tem como objetivo principal instrumentalizar as mães nos cenários hospitalar e ambulatorial para a utilização de
tecnologias de cuidado junto ao filho prematuro, através da realização de oficinas de sensibilização de tecnologias de
cuidado (shantala, banho de ofurô e contato pele a pele), bem como através da realização de grupos de mães com
vistas à troca de experiências frente aos cuidados. Ainda tem como objetivo oportunizar os acadêmicos do sétimo e
nono período de graduação no planejamento e execução das ações extensionistas desenvolvidas no ambulatório de
pediatria e Unidade Neonatal. METODOLOGIA: Baseia-se na perspectiva dialógica. RESULTADOS: Destaca-se:
Implantação do Projeto na Unidade Neonatal do Núcleo Perinatal da UERJ, atendendo 90% das mães de prematuros
internados na Unidade Neonatal. Implantação do Projeto no ambulatório de pediatria do HUPE/UERJ com
atendimento de 95% das mães de prematuros egressos da Unidade Neonatal que participam da consulta de
seguimento (follow up), contando com a participação de alunos de graduação de enfermagem e medicina e residentes
de enfermagem. Realizado o I Seminário sobre as tecnologias do cuidar na Semana de Enfermagem com alunos de
graduação, pós-graduação, docentes e enfermeiros. Articulação do projeto ao ensino de graduação com participação
dos alunos nas aulas práticas do sétimo período desenvolvidas junto ao projeto de extensão no ambulatório de
pediatria, auxiliando a mãe na realização da shantalla e banho de ofurô no filho. Desenvolvimento de atividades do
projeto junto às mães de prematuros, na Unidade Neonatal, com a participação dos internos do nono período de
graduação nas oficinas de ofurô, shantala e contato pele a pele. Apresentação de resultados parciais do projeto no 23º
Pesquisando em Enfermagem, recebendo premiação em segundo lugar categoria profissional.

 
Equipe: 

Bárbara Bertolossi Marta de Araújo (coordenadora), Benedita Maria Rêgo Deusdará Rodrigues, Sandra Teixeira de
Araújo, Adriana Teixeira Reis, José Antônio de Sá Neto, Mariana Luiza de Oliveira Fleury (aluna voluntária),
Mariana dos Santos Souza (aluna voluntária), Nathalia Machado de Souza (aluna voluntária), Giullia Taldo Rodrigues
(aluna voluntária), Karine Martins Sant’anna da Silva (aluna voluntária), Laura Greco Gioia (aluna voluntária),
Beatriz Barroso Milão (aluna voluntária), Juliana Assumpção de Paiva Furtado (aluna voluntária).



 
TELEMONITORAMENTO EM ENFERMAGEM PARA CLIENTES EM SITUAÇÃO DE 
ESTOMATERAPIA: FERIDAS, ESTOMIAS E INCONTINÊNCIA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NORMA VALERIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUZA

CONTATO: norval_souza@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O objeto deste projeto é o telemonitoramento em enfermagem, por telefone, na especialidade da estomaterapia.
Apresenta como objetivo geral: desenvolver o telemonitoramento para clientes com lesão de pele de natureza diversa,
estomias e incontinência urinária e anal por meio do telefone. Os objetivos específicos são: elaborar protocolos de
orientação voltados para pessoas com comprometimento de pele, com estomias e com incontinência; produzir um
formulário de registro de enfermagem para anotação acerca do processo de orientação efetuada pelo
telemonitoramento enfermagem; realizar processo educativo, desenvolvido por meio do telemonitoramento, baseado
em protocolos de orientação a pessoas com comprometimento de pele, estomias e incontinência; realizar registro de
enfermagem acerca do processo educativo efetuado por meio de telemonitoramento; processar dados estatísticos
acerca do atendimento por meio do telemonitoramento em enfermagem; desenvolver estudos científicos a partir da
experiência vivenciada com o telemonitoramento; e participar de eventos científicos a fim de apresentar os resultados
dos estudos efetuados e ampliar o conhecimento na área da enfermagem em estomaterapia. Projeto desenvolvido na
Policlínica Piquet Carneiro, especificamente na Clínica de Enfermagem em Estomaterapia, cujo público alvo são
pessoas com feridas, estomas e incontinências, anal e urinário. Utiliza-se contato telefônico para fornecer e reforçar
orientações de enfermagem para o autocuidado no domicílio, guiado por protocolos e registrado em formulário
elaborados para apontar as orientações desenvolvidas, estado de saúde da clientela, facilidades e dificuldades
encontradas na abordagem. Este projeto vem gerando impactos positivos: a diminuição de complicações; o retorno ao
tratamento após abandono; o reforço de orientações para saúde e para o autocuidado que possibilita uma recuperação
mais rápida do estado de saúde e/ou a uma melhor adaptação a condição de saúde.

 
Equipe: 

Déborah Machado dos Santos, Patricia Alves dos Santos Silva, Marcia Tereza Luz Lisboa, Joanir Pereira Passos, Eloá
Carneiro Carvalho, Camila Cantarino Nascentes.



 
TÉCNICAS DE MELHORIA DOS PROCESSOS DE TRABALHO EM UNIDADES DE SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM
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COORDENADOR(A): ANTONIO DE MAGALHAES MARINHO

CONTATO: dfen.marinho@hotmail.com

 

Resumo: 

Os objetivos do Projeto são: 1-Favorecer o processo de ensino-aprendizagem na subárea de Administração do
Processo de Trabalho (PT) e da Assistência de Enfermagem (AE) em Unidades de Saúde (US); 2-Inserir os alunos no
desenvolvimento das atividades voltadas para a melhoria de processos de trabalho das instituições que servem de
cenários para realização dos estágios; 3-Propor metodologias para enfrentar, solucionar ou minimizar os problemas
identificados nos PTs. O projeto se apoia numa equação estruturante proposta pelo coordenador, com a seguinte
configuração: PT=2(PI)R+CV+2(MS)S, onde 2(PI)R configura a etapa operacional; cujas letras representam:
PT=processo de trabalho; P¹=procedimento; P²=profissional; I¹=Infraestrutura; I²=indicadores; R=Riscos (biológicos,
químicos, físicos, mecânicos, ergonômicos e de estresse) e a parte gerencial é representada por CV+2(MS)S, onde
C=custos; V=valor de venda; M¹=mercado (global, segmento, nicho e customização); M²=Marketing (estratégias
4Ps); S¹=Sistema de qualidade utilizado; S²=satisfação do cliente/experiência do cliente; S³=indicadores de sucesso
(políticos, sociais, econômico-financeiros e ambientais). Nesta fase do estudo focamos no objetivo 3. Para tal
trabalhamos sobre o P¹ da equação (Procedimentos). Em razão disso, propomos a criação de uma ferramenta que
favoreça a completude dos registros feitos pela enfermagem nos prontuários dos pacientes no período de
hospitalização. Para tal buscou-se na literatura os itens de registros de maior relevância, que devem ser considerados e
incluídos nos registros feitas pela equipe de enfermagem durante ou após a execução de um procedimento/intenção de
enfermagem. Utilizamos 79 procedimentos para estruturar a ferramenta a ser utilizado na melhoria dos PTs e da AE
em US. Ela consiste de uma lista com os nomes dos procedimentos dispostos em ordem alfabética e acionado por
meio de hiperlinks busca em um banco de dados, onde se encontram todos os tópicos referendados pela literatura.

 
Equipe: 

Antonio de Magalhães Marinho (coordenador), Maria Lelita Xavier (colaboradora), Thayna Trindade Faria .



 
VIVENDO E APRENDENDO A VIVER COM HIV – CONSULTA DE ENFERMAGEM E AUTOCUIDADO 
NA ATENÇÃO BÁSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FELIPE KAEZER DOS SANTOS

CONTATO: felipe.santos@uerj.br

 

Resumo: 

Este projeto tem por objetivo desenvolver estratégias de acolhimento e adesão ao tratamento, para pessoas que vivem
com o vírus HIV. O público-alvo são homens, mulheres, transexuais e transgêneros em idade adulta, bem como seus
familiares, parceiros e amigos. A principal estratégia de trabalho consiste em oferecer consulta enfermagem às
pessoas que vivem com HIV, no contexto da atenção básica. A consulta de enfermagem consiste em um espaço
profícuo para promover a adesão ao tratamento, dialogar e oferecer informações que possibilitem a diminuição do
sofrimento relacionado à infecção pelo HIV. Como eixo teórico para instituir a consulta de enfermagem, será
utilizada a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem. Além da consulta de enfermagem de primeira vez no programa
de HIV/Aids, realizada pelo enfermeiro, pretendemos realizar também: 1) busca ativa para pacientes em situação de
abandono de tratamento; 2) o desenvolvimento de materiais educativos para apoio durante as consultas; 3) realização
de pesquisa científica que privilegie o autocuidado dos usuários do projeto; 4) a criação de instrumento de admissão
de enfermagem e 5) a elaboração de perfil sócio-econômico e demográfico dos indivíduos contemplados pelo projeto.
O cenário escolhido para desenvolver esta proposta extensionista é o Centro Municipal de Saúde do município de
Duque de Caxias (RJ), que atente indivíduos procedentes de toda a região da baixada fluminense. As estratégias de
trabalho incluem a realização da consulta de enfermagem pelo coordenador do projeto, em conjunto com os alunos
envolvidos; a realização de reuniões mensais para avaliar as atividades desenvolvidas no período. Com esta proposta,
aprovada em julho de 2018, pretendemos qualificar o atendimento à população acometida pelo vírus HIV,
favorecendo o enfrentamento de sua condição de saúde; contribuir para a formação dos discentes e desenvolver
conhecimento científico nesta área de atuação.

 
Equipe: 

Felipe Kaezer dos Santos, Vívian Corrêa Nascimento, Larissa Cortes de Oliveira, Letícia Matias Ferreira.



 
[DES-RE]TERRITORIALIZAR: PERTENCIMENTO TERRITORIAL EM SERVIÇOS RESIDENCIAIS 
TERAPÊUTICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): TIAGO BRAGA DO ESPIRITO SANTO

CONTATO: tbes81@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto “[Des-re]territorializar: Pertencimento territorial em Serviços Residenciais Terapêuticos” tem proposta
extensionista voltada aos moradores e trabalhadores dos quatro Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), da Área
Programática 2.2, do município do Rio de Janeiro, vinculados ao centro de Atenção Psicossocial da UERJ (CAPS
UERJ). Os SRT são casas respondem a necessidade de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves,
egressas de longas internações em instituições manicomiais, que não possuem uma família de origem ou rede social
de suporte. O cuidado àqueles que experienciaram internações de longa duração, evidencia a necessidade de ocupar o
território. A metodologia parte da construção compartilhada de conceitos ético-metodológico de território, que valide
a importância da circulação e do espaço da cidade na conquista de cidadania, de autonomia e no aumento da rede de
suporte e da inserção social dos moradores. Para tal,  objetiva-se a formação dos trabalhadores dos SRTs, assim como
na construção de pertencimento territorial dos moradores do dispositivo. Foram realizadas reuniões semanais com as
equipes de cuidadoras dos SRTs, supervisões (educação em serviço) quinzenais dos trabalhadores das Residências e
do CAPS UERJ. Além destas, realizou-se um  Roda de Conversa direcionada a problematização dos meios históricos
de exclusão e de objetificação dos sujeitos, com a presença de movimentos sociais organizados e trabalhadores de
Saúde Mental das cuidadoras, que vem desempenhando um ações direcionadas à manutenção da ordem institucional e
pouco voltadas ao território vivo da construção subjetiva de pertencimento.

 
Equipe: 

Luiz Lessa, Tiago Braga do Espírito Santo, Edna Gurgel Casanova, Clarissa Terenzi Seixas, Leticia Ramos da Silva.



 
CIRCUITOS INTEGRADOS CMOS DIDÁTICOS.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FREDERICO CELESTINO PONTES

CONTATO: fredericopontes@uerj.br

 

Resumo: 

Foi projetado e construído um circuito integrado CMOS, com objetivos didáticos.  
      O projeto de extensão será detalhado no poster. 
      Possibilidades do uso do circuito integrado como ferramenta de ensino serão abordadas.

 
Equipe: 

Elan Gonçalves Costa, Germano Penello, Fernando Massa, Frederico C Pontes.



 
DESENVOLVIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E SUSTENTABILIDADE PARA A COMUNIDADE 
ACADÊMICA DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO OBRACZKA

CONTATO: marcelobraczka@gmail.com

 

Resumo: 

Objetivo:Contribuir para uma maior sustentabilidade da UERJ,promovendo a educação ambiental e sanitária de sua
comunidade acadêmica,conscientização essa que poderá ser amplificada também para além dos muros da
universidade pelos próprios alunos e usuários das instalações do campus Maracanã.O projeto se estrutura na
utilização do ambiente da universidade para contribuir com essa formação de indivíduos mais conscientes,que
utilizam as instalações de forma adequada,zelando pelo patrimônio público.Isso é feito através de ações e materiais
produzidos que contribuem para o maior conhecimento do aluno recém-chegado quanto as boas praticas necessárias
no ambiente universitário,tais como destinar adequadamente seus resíduos e/ou utilizar os banheiros da forma mais
racional possível,agindo de forma mais civilizada, contribuindo para reduzir a pegada ecológica da atividade
acadêmica, já que a UERJ gera uma gama enorme de resíduos, e consome muitos recursos e energia Com o aluno
aplicando essas boas práticas na universidade, o aprendizado poderá ser transplantado para sua casa e
cotidiano.Assim, poderão ser formados cidadãos mais conscientes, propagadores de uma filosofia de maior
sustentabilidade ambiental. Etapas:Elaboração de um guia básico/aplicativo para calouros de graduação de todos os
cursos,exemplificando boas práticas a serem tomadas dentro da instituição, a fim de otimizar e utilizar melhor seus
recursos e também preservá-la.São abrangidas áreas/temas de saneamento, resíduos, energia, gestão de recursos
hídricos, entre outras;Implementação de outras formas de conscientização, como palestras, visitas técnicas,
elaboração de cartazes\vídeos, que já vem sendo postados nos canais de comunicação da UERJ, em redes sociais de
grande alcance dos alunos, além de pagina no Facebook do grupo de pesquisa coordenado pelo prof Marcelo
Obraczka; Uso de avisos e placas afixadas em pontos estratégicos como salas de aula,banheiros e elevadores,com o
intuito de encorajar boas práticas.

 
Equipe: 

Marcelo Obraczka, Carine Marques, Sofya Machado, Stephanie Monte, Luanne Sanches, Beatriz Briggs.



 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 
PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MILA ROSENDAL AVELINO

CONTATO: Mila@UERJ.br

 

Resumo: 

As discussões promovidas com as comunidades sobre a questão do desenvolvimento sustentável valorizaram a
importância da conservação da energia para o meio ambiente e para a sociedade. Por seu caráter educativo, o Projeto
buscou promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa através da realização de eventos;
mobilizou docentes, discentes, colaboradores e comunidade sobre questões sociopolíticas, culturais e ambientais; vem
trabalhando na elaboração e implantar de uma Gestão de Programas e Projetos de Responsabilidade Social,
promovendo cursos aos graduandos como oportunidade de complementação do conhecimento acadêmico, oferecendo
oportunidade de acesso a conhecimentos científicos, práticos e de informações gerais, fazendo o intercâmbio entre
FPS e Comunidade Externa.

O projeto se propões a disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação e as relações entre energia e
equidade, meio ambiente, emprego, eficiência e melhoria de qualidade de vida da população. Tais mudanças são
alcançadas por meio de ações pedagógicas que contemplam escolhas e ações empreendedoras que estimulam a
cultura empreendedora para a geração de soluções socioambientais inovadoras contribuindo para o desenvolvimento
sustentável. Como resultado, evidenciou-se o aumento do número de jovens e adultos com habilidades relevantes,
inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo através de ações
inovadoras para o público alvo do Estado do Rio de Janeiro.

Entre as ações extensionistas previstas destacam-se as palestras de conscientização e eventos de caráter informativo e
a abordagem dinâmica, proporcionando aos presentes interagir e participar de atividades.

 
Equipe: 

Jeziel da Silva Nunes, JOSE CARLOS VILAR AMIGO, Eden Rodrigues Nunes Junior, Sandra Regina Freitas da
Silva Morgado de Gois, JOSE JORGE CAMPELLO RODRIGUES PEREIRA, Alexandre Hastenreiter Assumpção,
Rodrigo Dias Calado do Amaral, MANOEL ANTONIO DA FONSECA COSTA FILHO, GUSTAF AURELIO
PEREZ AKERMAN, Paula de Souza Guimarães, Jordana Colman, Fabrício Araújo da Silva, Francesco dos Santos
Marsico, Mila Rosendahl-Avelino, Manoel Gonçalves Rodrigues, José Gabriel dos Santos de Almeida Siqueira,
Priscila Carvalho Borba Cardoso, Edimando Pinheiro Cordeiro, Gentil Oliveira Pires.



 
GESTÃO DE CONHECIMENTO EM SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DERCIO SANTIAGO DA SILVA JUNIOR

CONTATO: derciojr@uerj.br

 

Resumo: 

Poster descrevendo a situação atual do projeto.

 
Equipe: 

Dercio Santiago da Silva Jr..



 
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS: A UTILIZAÇÃO DE 
ÁGUA DE CHUVA PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DO CAMPUS 
MARACANÃ - UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO OBRACZKA

CONTATO: marcelobraczka@gmail.com

 

Resumo: 

A sociedade vem sofrendo consequências negativas de um modelo exclusivamente desenvolvimentista, com o
advento de uma série de impactos ambientais e crescentes cenários de escassez de insumos vitais como a
água.Constata-se que o uso abusivo dos mananciais e os altos índices de poluição estão comprometendo sua
disponibilidade, gerando crises\conflitos sobre o uso a água, e consequentemente fomentando-se uma maior discussão
sobre o tema. A partir dessa nova realidade, a humanidade passou a dispor de uma maior consciência de que os
recursos ambientais são finitos e, portanto, devem ser utilizados de forma mais responsável e sustentável surgindo
desse novo paradigma conceitos como sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, pegada ecológica e
racionalização no uso de recursos.É cada vez mais frequente a busca por soluções alternativas de sistemas de
abastecimento de água, sobretudo nas formas de captação, armazenamento e distribuição. O emprego de sistemas de
aproveitamento de águas pluviais tem se configurado como técnica não convencional\fonte alternativa de
água.Mesmo considerando os avanços técnicos,para sua maior difusão, além de conscientizar, e sensibilizar a
população sobre a importância da água como um recurso valioso e limitado obtidos nessa área também é de
fundamental importância o desenvolvimento de maiores estudos sobre o tema.Especialmente em áreas urbanas,
devido a ocorrência de poluição, essas aguas devem ser estudadas em função da piora de sua qualidade.O presente
trabalho objetiva avaliar as condições operacionais de um sistema predial de abastecimento a partir de água pluvial
para fins não potáveis a ser localizado no campus Maracanã.Essa análise/avaliação é realizada por meio da estimativa
da demanda de água para fins não potáveis de uma área do campus a ser identificada como prioritária, além da
avaliação da variação sazonal de volumes armazenados em função da precipitação local de modo a viabilizar o
aproveitamento da água da chuva.

 
Equipe: 

Marcelo Obraczka, Luane Sanches, Luana Rangel, Beatriz Briggs, Bruno Muricy, Alfredo Akira Ohnuma Jr,
Stephanie Monte.



 
MAIOR SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS: 
RACIONALIZAÇÃO E DIMINUIÇÃO DO DESPERDÍCIO PARA MAIOR ECONOMIA E EFICIÊNCIA 
NO USO DA ÁGUA:ESTUDO DE CASO DO CAMPUS MARACANÃ

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO OBRACZKA
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Resumo: 

No contexto atual de enfrentamento de crise econômica vigente,a procura por uma melhor gestão dos recursos
utilizados em instituições públicas como a UERJ deve ser um ponto de partida,objetivando a racionalização e redução
do consumo e do desperdício.As contas de água apresentam valores muito elevados e a melhoria dessa situação passa
pela redução de consumo interno através de práticas que vão desde a implantação de um programa interno para
redução de perdas\desperdício até a adoção de fontes alternativas.Esse estudo prioriza ações que reduzam o consumo
e o desperdício de água.Sendo muito utilizados,os banheiros do pavilhão J. L. Filho e Haroldinho foram
priorizados.As válvulas de descarga e os demais acionadores de pias,mictórios são acionadas por molas e apresentam
distintos tempos de fechamento,que não dependem diretamente da sua localização.Algumas ficam acionadas por um
longo período,constatando-se que poderiam ser utilizadas por uma sequência de vários usuários no tempo até o seu
fechamento.Pode ser ainda constatado que esses dispositivos frequentemente emperram,gerando grande
desperdício.A grande maioria opera com pressões elevadas,com volume excessivo de água no período em que
permanecem acionados,acima do recomendado pela norma\fabricante.A UERJ possui uma população acadêmica
superior a muitas cidades;mesmo considerando um reduzido gasto em excesso por acionamento, no cômputo geral ele
acaba redundando em relevante aumento do consumo e no custo da conta de água.Avaliações empíricas e teóricas
indicam que a substituição das válvulas existentes por modelos mais econômicos e eficientes reduziria de maneira
significativa o consumo de água e, em consequência, as contas de agua e esgoto da universidade.Somente com
resultados obtidos na comparação entre o emprego de novos acionadores das descargas com os dispositivos existentes
pode ser constatado que a substituição é economicamente viável,quando se considera a economia pela redução na
conta da água.Pode ser verif

 
Equipe: 

Marcelo Obraczka, Akira Ohnuma Jr, Sofya Machado, Bruno Muricy, Luanne Sanches, Beatriz Briggs, Stephanie
Monte, Carine Marques.



 
O FUNCIONAMENTO E A IMPORTANCIA DOS SISTEMAS URBANOS DE SANEAMENTO PARA A 
SAUDE E BEM ESTAR DA SOCIEDADE FLUMINENSE: DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO E DE 
BOAS PRATICAS ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DE N

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
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CONTATO: marcelobraczka@gmail.com

 

Resumo: 

Visando o fomento ao aprendizado prático e ampliar o conhecimento dos alunos no que diz respeito ao
funcionamento e importância saneamento básico, foi planejado e desenvolvido um Projeto de Capacitação na fórmula
de um ciclo que integrasse as vertentes definidas pela Lei Nacional de Saneamento Básico:Abastecimento de
Água,Esgotamento Sanitário,Drenagem urbana e Resíduos Sólidos.Inicialmente era previsto como público alvo
alunos de cursos de nível médio\técnicos de escolas estaduais como CApUERJ e FAETEC.Pelas dificuldades de
viabilização das parcerias necessárias e também pela grande demanda interna,optou-se nessas 1as módulos\etapas por
privilegiar os alunos da Enga Civil e do Depto. de Eng. Sanitária da UERJ.Foi idealizada\planejada a realização de
palestras e atividades de campo sobre cada um dos 4 eixos temáticos abrangidos.As palestras são preparatórias para a
sequência do projeto, com a realização de visitas técnicas relacionadas com o tema de cada palestra, em Aterros
Sanitários, Elevatórias e Estações de Tratamento de Agua e de Esgotos,Sistemas de Drenagem e de Amortecimento
de Enchentes,entre outras.Em uma parceria estratégica com a SR1 para o bom andamento do projeto, nessas visitas é
utilizado o ônibus da UERJ.Ao final de cada período,é disponibilizada uma cópia dos slides das palestras, bem como
da documentação fotográfica das visitas.Será agregado um Manual de Saneamento domiciliar,que está sendo
elaborado pela equipe do projeto.Também é fornecido um certificado de participação quando de interesse do aluno.A
divulgação da programação e dos eventos é feita através de sites e redes sociais, e através de mailing lists, além da
página no Facebook do grupo de pesquisa vinculado ao professor coordenador do projeto(VEPORAE).Segundo
números iniciais levantados,após cerca de pouco mais de 2 anos de projeto,mais de 250 alunos já participaram das
atividades, sendo todo o trabalho sustentado\realizado basicamente por professores do DESMA e por alunos
voluntários.

 
Equipe: 

Marcelo Obraczka, Gustavo Ferreira, Skarlat Reinnelly, Bruno Muricy, Ana Ghislaine von Elk, Ana Silvia Santos.



 
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AUDIOVISUAIS EDUCATIVOS SOBRE VEÍCULOS ELÉTRICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA
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COORDENADOR(A): LUIZ ARTUR PECORELLI PERES
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Resumo: 

O Projeto Produção e Divulgação de Audiovisuais Educativos Sobre Veículos Elétricos oferece workshops, palestras,
cursos sobre os benefícios energéticos e ambientais dos veículos elétricos. Estes audiovisuais são produzidos e
disponibilizados ilustrando os estudos e experiências realizadas tendo em vista disseminar e compartilhar
conhecimentos sobre a eletrificação do transporte rodoviário. Estas atividades são desenvolvidas no âmbito do Grupo
de Estudos de Veículos Elétricos – GRUVE da Faculdade de Engenharia da UERJ que funciona no Laboratório de
Sistemas de Propulsão Veicular e Fontes Eletroquímicas – LSPV. Este trabalho tem como objetivo descrever as
recentes análises realizadas a respeito da introdução no meio urbano de caminhões de pequeno porte com tração
elétrica a bateria. Os seguintes tópicos são abordados:
- Matriz energética brasileira com ênfase no setor de transporte.
- Produção de caminhões a combustão interna no Brasil
- Emissões atmosféricas dos veículos a combustão interna
- Comparação energética e ambiental de caminhão convencional e elétrico
- Apresentação de Audiovisuais Produzidos no Projeto

 
Equipe: 

Renan da Silva Serafim de Miranda.



 
PROJETO ACADÊMICO PARA EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA HIDROS CONSULTORIA

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
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COORDENADOR(A): GILBERTO MENEZES MORAES

CONTATO: gilmenezes05@gmail.com

 

Resumo: 

O objetivo deste projeto acadêmico é o de experimentar os conceitos da grade das Engenharias, através da HIDROS
Consultoria – Empresa Júnior de Engenharia da UERJ. Assim, o objeto do projeto e toda a sua atividade se volta para
o atendimento ao cliente, para desenvolver, efetivamente, projetos de Engenharia, prestando serviços nas áreas,
potencialmente, a seguir: Análise de Fornecedores; Análise de Concorrentes  Análise de Clientes  Plano de Negócio
Estudo de Viabilidade Econômica  Plano de Marketing  Pesquisa de Mercado  Projeto de Reforma  Projeto de
Instalações Hidrossanitárias  Projeto Arquitetônico  Parecer Técnico  Projeto para Usucapião  Projeto para
Licenciamento  Projeto para Legalização  Desenho de Peças  Reforma de quadro de Luz e PC  Desenvolvimento de
Software  Instalações Elétricas; obedecendo as seguintes metas, algumas delas, praticamente permanentes: Diminuir
as despesas, melhorando a relação custo/receita; Aumentar o lucro líquido da empresa; Investir na ampliação de
clientes; Manter Parcerias Estratégicas com as entidades estudantis e MEJ Manter o volume de projetos na Civil.
Fechar mais projetos nas áreas de Produção, Elétrica e Mecânica. Manter o compromisso de melhorar o desempenho
dos processos. Manter ou aumentar o número de membros de outras gerências de projetos externos. Manter a
capacitação dos membros, melhorando o desempenho dos processos principais e apoio. Estender o tempo de
permanência de cada membro na empresa. Seguindo essas metas, em 2018, os resultados alcançados, nas áreas da
Engenharia, foram os seguintes: Elétrica: meta: R$10.000,00; com 2 projetos, faturamento de R$2.172.54; Produção:
meta R$14.000,00; com 2 projetos, faturamento de R$4.700,00; Mecânica: meta R$30.000,00; com 1 projeto,
faturamento de R$8.450,00; Civil, Ambiental e Cartográfica: meta de R$46.000,00; com 15 projetos, faturamento de
R$33.674,46.

 
Equipe: 



 
Gilberto Menezes Moraes, Amanda Moreira Abrantes, Anderson Carlos Silvério Tomé, Bárbara Aparecida Ribeiro da
Silva, Bruno do Nascimento Souza, Bruno Vieira Campos Lourenço, Daniel Ferreira Leite, Danielle Rosendo
Marques Mota, Felipe Marques Alcantara Cruz, Fernanda Alves Maranho da Rocha Barbosa, Gabriel Pugliese
Salgado, Guilherme Antonio Porto Coimbra, João Marcos Cortes Tosto, Julianna Silva de Abreu, Julius Cesar
Timóteo Mello, Lucas Felipe de Souza, Luisa Diniz Vassimon, Marcelo Cordeiro Nunes, Martha da Silva Gaspar de
Oliveira, Rafael Almenara Ventura Alves, Rebeca Loreto dos Santos, Rodrigo Gabilan Leite, Thais da Costa Oliveira
Rodrigues, Thais Viana Chaves, Thaísa Brito Pereira, Thamires Teixeira de Queiroz, Thobias de Souza Dias, Victor
Lourenço Oliveira, Vinicius Bizzo Lopes, Wagner César Lemos da Silva, Yanca Lima de Moura.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
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Resumo: 

Serão apresentados os resultados das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de conscientização para o uso
racional de energia e de recursos naturais. As discussões realizadas com as comunidades sobre a questão da eficiência
energética, a criação de iniciativas que valorizem a importância da conservação da energia para o meio ambiente e
para a sociedade. 
O projeto tem caráter educativo. Na dimensão da sustentabilidade do Século XXI, é urgente e indispensável a
formação consciente e a responsabilidade com o meio ambiente e com o uso de seus recursos naturais. Analises das
relações entre energia e equidade, meio ambiente, emprego, eficiência e melhoria de qualidade de vida da população
foram abordados durante palestras e workshops. As ações pedagógicas que contemplam esses índices para escolha
das ações de conscientização de consumo de energia também foram abordadas. O consumidor precisa estar informado
sobre aspectos de eficiência energética de produtos consumidores de energia elétrica combinando técnica e ações
educacionais é a estratégia adotada. Priorizamos resultados práticos e imediatos na formação de hábitos racionais de
uso da energia elétrica.
Serão apresentadas evidências de conscientização do uso eficiente e o consumo racional de energia elétrica gerada a
partir de fontes renováveis de energia no país, em especial no estado do Rio de Janeiro, através de ações de educação,
treinamento e demonstração de medidas de combate ao desperdício de energia, desde a concepção dos equipamentos
e processos até o gerenciamento do uso final.
Finalmente, são apresentadas evidências da realização de cursos, seminários, envolvendo a comunidade, com o
objetivo de conscientizar o público alvo para o consumo de energia consciente a partir da energia renovável. Além de
promover a capacitação e treinamento de pessoal, os eventos contribuíram para divulgar informações e dados sobre
projetos eólicos, empresas e instituições atuantes na área.

 
Equipe: 

Rodrigo Dias Calado do Amaral, Mila Rosendahl-Avelino, Francesco dos Santos Marsico, Fabrício Araújo da Silva,
Jeziel da Silva Nunes, MANOEL ANTONIO DA FONSECA COSTA FILHO, GUSTAF AURELIO PEREZ
AKERMAN, Paula de Souza Guimarães, Jordana Colman, Eden Rodrigues Nunes Junior, Sandra Regina Freitas da
Silva Morgado de Gois, Manoel Gonçalves Rodrigues, JOSE JORGE CAMPELLO RODRIGUES PEREIRA,
Alexandre Hastenreiter Assumpção, José Gabriel dos Santos de Almeida Siqueira, Priscila Carvalho Borba Cardoso,
Edimando Pinheiro Cordeiro, Gentil Oliveira Pires.



 
PROJETO E GESTÃO DE OPERAÇÕES DE SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS SPIEGEL

CONTATO: thais.spiegel@uerj.br

 

Resumo: 

Os Sistemas de saúde devem ser projetados e geridos para lidar tanto com uma grande variedade de roteiros
assistenciais quanto com um grande volume de pacientes a serem atendidos. Trata-se de um caso complexo para as
soluções de gestão da produção. Neste contexto, o presente projeto procura promover uma maior aproximação entre
alunos, pesquisadores e docentes da Engenharia de Produção e as Unidades de Saúde, reconhecendo as mesmas como
objeto de projeto e gestão relevante. Assim, considera uma preocupação relevante, do ponto de vista dos sistemas de
produção de bens e serviços (além do impacto social), entender como atender as necessidades da população, e obter
ganhos de eficiência nos serviços de saúde, conciliando diferentes dimensões, tais como qualidade, confiabilidade,
velocidade, disponibilidade com eficiência nas operações e compatibilidade de custos.

 
Equipe: 

Thais Spiegel, Daniel Assad, Ana Carolina Vasconcelos, Dercio Santiago, Luana Carolina Ramos.



 
PROJETO E GESTÃO DE OPERAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS SPIEGEL

CONTATO: thaisspiegel@gmail.com

 

Resumo: 

O presente projeto vale-se de uma maior aproximação entre alunos, pesquisadores e docentes da Engenharia de
Produção e a Administração Pública, por meio do Termo de Cooperação Técnica 01/2015, conforme processo no
E-01/001/316/2014, firmado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG e a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro – UERJ. A administração pública experimenta no mundo todo um movimento de renovação
de suas principais formas de atuação, com vistas à produção de melhores resultados para a sociedade. Neste contexto,
o projeto de extensão visa o desenvolvimento de conhecimento em conjunto com os servidores, que subsidie a
formulação de soluções de projeto e gestão para administração pública, que promovam o aprimoramento da
capacidade técnica e gerencial com melhor utilização dos recursos do Estado.

 
Equipe: 

Thais Spiegel, Ricardo Miyashita, Helcio Rocha, André Ribeiro.



 
REVISTA DE GESTÃO E OPERAÇÕES PRODUTIVAS (RGOP)

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS SPIEGEL

CONTATO: thais.spiegel@uerj.br

 

Resumo: 

A natureza heterogênea das questões mais relevantes presentes na Engenharia de Produção exige diferentes
perspectivas de trabalho, tanto sob a perspectiva empírica/ prática quanto sob a perspectiva teórica/conceitual. Sob
este aspecto, a Revista de Gestão e Operações Produtivas tem como objetivo estimular a disseminação do
conhecimento em Engenharia de Produção e campos afins a partir da publicação de trabalhos realizados por docentes,
discentes e profissionais da área de Engenharia de Produção.

 
Equipe: 

Thais Spiegel, Andre Ribeiro, Ricardo Miyashita, Cyro Borges, Helcio Rocha.



 
A CARTOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE E COMPREENSÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PHILLIPE VALENTE CARDOSO

CONTATO: valentephc@gmail.com

 

Resumo: 

Apesar da popularização da cartografia e as geotecnologias está presente em nosso dia a dia, através de
representações cartográficas, nos meios de transporte, televisão, smarthphones entre outros, existe ainda uma barreira
a ser transporta na chamada cartografia escolar. Atualmente existem poucas atividades que não se restrinjam as
representações cartográficas dos livros didáticos, sendo assim a compreensão de conceitos geográficos por vezes fica
prejudica, já que essas representações em quase sua totalidade não se aproximam na realidade do aluno. Com isso,
existe uma grande dificuldade na leitura e interpretação dos espaços geográficos. Desta forma, Para então ser um bom
leitor dessa representações, antes de tudo deve –se aprender a mapear. (PAGANELLI, 1985). O presente projeto
então, tem o objetivo criar uma metodologia de construção representações cartográficas, baseadas no perfil
socioeconômico dos próprios alunos. Para isso alunos e professores do ensino médio do Colégio Pedro II – Unidade
São Cristóvão, participam da elaboração e aplicação de um questionário socioeconômico que trace o perfil
socioeconômico das escolas visando atender todo a papulação do ensino médio da unidade. Em seguida foi elaborada
representações cartográficas, que com objetivo espacializar essas informações que auxilem os professores na
aproximação de temas e conceitos cartográficos próximos a realidade de seus alunos. A presente atividade em poster
irá apresentar a metodologia elaborada para o mapeamento discente, assim como os resultados parciais do censo
aplicado a escola e os objetivos futuros do projeto.

 
Equipe: 

Vitor Soares Scalercio, Gabriel Alamino Francisco, Rebeca Braga Brito, Alexandre Medeiros Bartalo, Danylo
Mendonça Magalhães, Beatriz Costa de Jesus, Caio Dias Torres, Fernando de Souza Antunes.



 
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE TEXTOS E CONTEXTOS DE UMA POLÍTICA 
EDUCACIONAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADRIANA DE ALMEIDA

CONTATO: adriana.almeida@uerj.br

 

Resumo: 

O objetivo do trabalho será apresentar as ações iniciais do projeto de extensão sobre o processo de  formação de
professores da EJA integrada ao processo de emancipação humana. Nesse sentido, apresentam-se os resultados das
discussões e produções realizadas no interior dos espaços de formação criados nas escolas e na universidade a partir
da reflexão das práticas individuais e coletivas dos professores e orientadores pedagógicos desta modalidade de
ensino. Busca-se investigar a incorporação das políticas à formação de professores e explorar a
relação entre Universidade e escola, como lócus de extensão e pesquisa pedagógica na cidade de São Gonçalo. Dos
resultados, destaca-se a necessidade de criação de novos espaços de formação e materiais pedagógicos que auxiliem
tanto professores quanto orientadores pedagógicos, também, houve o primeiro encontro formativo de experiências
realizado na Faculdade de Formação de Professores.

 
Equipe: 

Adriana de Almeida, Débora Ferreira Gonçalves .



 
A FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DIÁLOGO COM A REDE ESTADUAL DE SÃO 
GONÇALO: APROXIMANDO UNIVERSIDADE E ENSINO MÉDIO.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GLAUCIA BRAGA LADEIRA FERNANDES

CONTATO: glaucb@uol.com.br

 

Resumo: 

A formação universitária qualifica e prepara os sujeitos para as profissões. Atualmente, ter um diploma de nível
superior é requisito importante para a vida profissional. Neste contexto, a democratização do espaço universitário tem
sido objeto de preocupação por parte da sociedade e do Estado. As políticas de ação afirmativa nas universidades
mostram o esforço para ampliar a acessibilidade de parcela da população, antes excluída das condições de ingresso
neste nível de ensino. Além da dificuldade de acesso pela questão da desigualdade de oportunidades educacionais,
nem sempre os jovens estão preparados para tomar decisões. Vivendo um período de muitas dificuldades e conflitos,
os jovens muitas vezes não tentam ingressar no ensino superior. A UERJ foi pioneira na implantação do sistema de
cotas em 2003. A Lei 5346/2008 amplia o acesso ao ensino superior de grupos sociais historicamente em situação de
desigualdade quanto às condições de competição nos processos de seleção a este nível de ensino, mas o estudo dos
dados do vestibular nos últimos anos demonstra uma redução do número de inscritos em relação ao acesso pelo
sistema de cotas. Ao estabelecermos um diálogo com as escolas de Ensino Médio da rede estadual de São Gonçalo,
ouvindo o que os alunos têm a nos dizer, realizaremos uma análise dos motivos que impedem essa inscrição, além de
orientá-los sobre os procedimentos para o ingresso no vestibular, a escolha da carreira e os cursos de graduação. O
projeto transmitirá informações mais abrangentes sobre a FFP e a UERJ, apresentando aos alunos as reais
oportunidades de cursarem uma universidade pública de qualidade, além de colaborar com as ações afirmativas,
visando aumentar o número de ingressantes provenientes das escolas públicas do município. Aproximando
universidade-escola verificamos anseios e desejos da comunidade escolar, repensando e reavaliando a relação ensino-
pesquisa-extensão.

 
Equipe: 

Maria das Graças Braga Botelho - Supervisora Participante, Vanessa Campos Duarte - Voluntária, Kariny Martins
Vieira - Voluntária.



 
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS

CONTATO: jacquelinemorais@hotmail.com

 

Resumo: 

Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita (FALE-SG): dialogando com a escola e não sobre a escola.
O pôster compartilha experiências produzidas a partir do FALE-SG. Tal projeto é resultado de uma ação que ocorre
desde 2016, coordenado pelas professoras Drª Jacqueline Morais e Mairce Araújo, já tendo realizado 38 edições, com
uma média de 60 participantes por evento, constituído por professoras do ensino básico, estudantes do ensino médio e
de graduação da Faculdade de Formação de Professores e de outras instituições do entorno: Rio de Janeiro, Itaboraí,
Maricá e Niterói. Os encontros acontecem bimestralmente, em formato de mesa de conversa, composta por um/a
professor/a do ensino superior, um/a professor/a da escola básica e um mediador/a. A composição é pensada a fim de
produzir horizontalidade entre essas duas instâncias educativas: a universidade e a escola básica. Ambos/as são
igualmente considerados/as pesquisadores/as, na ideia de não dicotomizar ensino, em geral identificado como função
da professora da escola básica e pesquisa comumente apontada como atividade da professora universitária. Nesta
perspectiva, os Fales-SG, além de se constituir como uma atividade de extensão, também se configuram como uma
ação de investigação-formação sobre os processos de construção e transformação de práticas alfabetizadoras. Do
ponto de vista metodológico todos os encontros são gravados e transcritos para análise à posteriori. Realizamos um
estudo quantitativo e qualitativo dos dados, com o propósito de compreender de que modo as práticas alfabetizadoras
narradas contribuem para a transformação das concepções alfabetizadoras de quem participa dos encontros do FALE-
SG. Autores como Paulo Freire, Regina Leite Garcia e Walter Benjamin tem nos ajudado a aprofundar as discussões
que emergem dos depoimentos docentes. Desta forma, buscamos pesquisar com a escola e não sobre a escola
produzindo um conhecimento junto com as professoras e não sobre suas práticas.

 
Equipe: 

Luar Zacarias Cruz de Vasconcellos, Isabela Santiago Franca, Aline Benvinda Bastos, Rhayane Alves Gomes ,
Dennys Henrique Nunes.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SONIA DE OLIVEIRA CAMARA RANGEL

CONTATO: soniacamara@uol.com.br

 

Resumo: 

Vinculado ao Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação e Infância (LIEPHEI), o
projeto colabora com o LIEPHEI em sua dimensão extensionista a partir de atividades de identificação, seleção,
sistematização e difusão de conhecimentos acerca da História da Infância de 1890 a 1920. Este movimento tem
permitido criarmos uma estrutura de divulgação objetivando fazer circular os conhecimentos produzidos pelas
pesquisas vinculadas ao Laboratório, ao mesmo tempo que estimula debates acerca das políticas públicas e privadas
destinadas à infância. A partir do universo documental identificado, selecionado e sistematizado no Banco de Dados
do LIEPHEI optamos, a fim de exemplificar, apresentar reflexões acerca da criação do primeiro Helioterápico do
Brasil, no Rio de Janeiro, em 1916. A instituição foi concebida como assistencial e filantrópica, espaço pioneiro no
tratamento e profilaxia da infância débil. Tinha como intuito promover a proteção e tratamento das crianças a partir
do emprego do sol. Funcionando em prédio próprio à Rua Haddock Lobo, nº 61, na  Tijuca, o solário apresentava
estrutura médico-administrativa destinada ao atendimento especializado das crianças. Braço complementar do
Instituto de Proteção à Infância (IPAI), o solário tratava casos de: raquitismo, linfalismo, fraqueza, lesões ósseas,
tuberculose, doenças nervosas e de nutrição e outros. O tratamento se efetivava por meio de massagem manual,
ginastica natural, seções de raio X, radioterapia, laboratório de análise, banho se sol e uso de raios ultravioletas e
ortopedia. Foi concebido por iniciativa dos médicos pediatra Arthur Moncorvo Filho e Alves Figueira, a partir dos
estudos de A. Rollier, idealizador da primeira clínica destinada à cura pelo sol na Suíça. A partir do trabalho
empreendido (levantamento, seleção, organização, analise e difusão), temos realizado ações extensionistas por meio
da organização de palestras, oficinas, curso de extensão em História da Educação.

 
Equipe: 

Karolyne Mello Novaes.



 
A PRÁTICA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E OS PROCESSOS DE  INCLUSÃO E/OU 
EXCLUSÃO DA DIFERENÇA: A CONTRIBUIÇÃO DO  ESTÁGIO PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIA ALVES DE SOUSA

CONTATO: viasousa75@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto de extensão tem como objetivo contribuir com a formação inicial e continuada de professores, tendo o
campo do estágio como contexto de pesquisa e potencializador de reflexões sobre as práticas em educação infantil,
especialmente no que diz respeito à valorização da diferença. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (2009) traz orientações específicas no que se refere ao reconhecimento e valorização da diferença. Elas
abordam a importância da apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e
afrodescendentes, tendo o brinquedo, imagens e narrativas como meio para essas apropriações e o professor como um
mediador desse processo. Assim, neste trabalho, pretendemos apresentar alguns resultados referentes à primeira parte
deste projeto, que objetivou diálogos e reflexões  com os discentes da disciplina de estágio e uma aproximação com a
unidade escolar, ouvindo coordenadores, professores e realizando observações. Esse primeiro momento contribuiu
para verificarmos a necessidade de uma formação voltada especialmente para a temática indígena, por ser
notadamente mais invisibilizada e porque as práticas voltadas para a história e cultura indígena ainda são bem
pontuais e descontínuas.

 
Equipe: 

Flávia Alves de Sousa, Heloisa Carreiro.



 
A CÉLULA ATRÁS DAS LENTES DO MICROSCÓPIO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIA VENANCIO SILVA

CONTATO: flavia_venancio@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto “A célula atrás das lentes do microscópio” tem sido realizado desde de 2013 na Faculdade de Formação de
Professores da UERJ e vem estabelecendo parcerias com escolas públicas e privadas de São Gonçalo, Niterói e
municípios vizinhos como Maricá e Cachoeiras de Macacu. Oficinas para a observação de células ao microscópio
óptico com alunos do ensino básico têm sido organizadas por licenciandos voluntários do Curso de Licenciatura de
Ciências Biológicas sob a orientação da coordenadora do projeto. Os objetivos visados pelo projeto são os seguintes:
a) vivenciar práticas agradáveis de aprendizagem de células; b) despertar o interesse dos alunos pelo estudo das
células e dos seres vivos; c) colaborar para que os estudantes formem um conceito de célula viva baseado em suas
próprias experiências com o microscópio. Como resultado de nossas pesquisas a respeito do processo de ensino-
aprendizagem sobre células durante as oficinas realizadas, publicamos recentemente um capítulo intitulado
“Ensinando células com o microscópio óptico para alunos de escolas parceiras na Faculdade de Formação de
Professores da UERJ” no livro “Da Célula ao Ambiente: propostas para o ensino de Ciências e Biologia/
organizadores Ricardo Tadeu Santori, Marcelo Guerra Santos e Maria Cristina Ferreira dos Santos. – Rio de Janeiro:
UERJ/FFP, 2017. Atualmente, temos divulgado o projeto entre os professores de Ciência e Biologia e entre os
licenciandos de Ciências Biológicas através de cartazes, folders e nos endereços https://www.facebook.com/
flaviavenancios/ e www.projeto-biologiacelular.blogspot.com.br. O projeto tem sido uma excelente oportunidade de
extensão universitária para aproximar a universidade e as escolas mais próximas, propiciando um espaço de
aprendizagem para os alunos do ensino básico, os licenciandos do Curso de Ciências Biológicas, os professores de
Ciências e Biologia das escolas parceiras e os professores universitários.

 
Equipe: 

Flavia Venancio Silva, Tatiana do Nascimento Santana, Ana Gabriela Fernandes da Silva, Allan Santana Mendes,
Izabella da Silva Mathias, Rebeca dos Santos Barreto Cochiarelli, Vitoria Matos Cummings, Pedro Ricardo Barros
Marques.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO TADEU SANTORI

CONTATO: rsantori.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Apesar da grande riqueza da sua avifauna, a observação de aves como atividade pedagógica ainda é pequena no
Brasil. Esta atividade é um exercício educacional que proporciona aos praticantes recompensas intelectuais,
recreativas e científicas. O objetivo deste projeto é capacitar professores e alunos da educação básica de São Gonçalo
e região, para a observação das aves visando à construção de uma percepção do valor ecológico desses animais,
desencadeando com isso o interesse por temas relacionados ao valor do conhecimento científico e à proteção do meio
ambiente. Para isso, levamos os participantes para a atividade ao ar livre, onde os mesmos utilizam binóculos e fichas
de campo com esquemas de aves para colorir e identificar as espécies com o auxílio de guias de identificação. A
realização desta atividade torna-se assim um importante instrumento de educação em ciências por despertar o
interesse pelas aves e, consequentemente, de vários temas associados às áreas de ciências e biologia.

 
Equipe: 

Wanessa Melo.



 
ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA VISUAL: INTERCONEXÕES, PRÁTICAS E REFLEXÕES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELOIZA GURGEL PIRES

CONTATO: eloiza.pires@uerj.br

 

Resumo: 

Apresentação de poster com informações, imagens e texto sobre as atividades realizadas referentes ao projeto Arte,
Educação e Cultura Visual: Interconexões, práticas e reflexões, bem como à formação do coletivo Arte e Cultura.

 
Equipe: 

Eloiza Gurgel Pires, Ruidglan B. de Souza, Ana Sobral, Gabriela Moraes, Geysa Ramos, Beatriz de Oliveira Alves,
Niellen Souza Rodrigues.



 
CARTAS ENTRE EDUCADORAS(ES) DAS INFÂNCIAS: COMPARTILHANDO DESAFIOS DA PRÁTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA JOSIELE SANTOS CARREIRO

CONTATO: helo.carreiro.uerj.ffp@gmail.com

 

Resumo: 

O presente projeto compreende a importância de se criar espaços de formação continuada, através da extensão.
Referimo-nos a espaços de estudo, de pesquisa, de produção de conhecimento e de reflexão cotidiana sobre questões
vinculadas à articulação entre a teoria e a prática. Neste sentido a referida extensão revela-se também um potente
espaço de encontro entre os sujeitos da escola e da universidade. Considerando-a como um espaço de encontro, este
projeto pretende promover as seguintes ações: a) criar nos municípios que se encontram envolvidos (São Gonçalo e
Petrópolis) espaços de encontros e de formação entre os profissionais que atuam na Educação Infantil; b) utilizar-se
da correspondência de cartas para que os profissionais destes dois municípios compartilhem entre si, experiências
profissionais e os estudos que vem desenvolvendo em seus devidos grupos; c) garantir que durante a formação haja
um diálogo com teorias ligadas aos estudos com o Cotidiano da Educação Infantil e à Sociologia das Infâncias; d)
possibilitar que os estudantes das disciplinas de Educação Infantil e de Estágio Supervisionado em Educação Infantil,
participem das ações formativas envolvendo os profissionais das redes municipais, tanto através da presença nos
encontros de formação desenvolvidos (principalmente, em São Gonçalo), como pelo meio de estudo interpretativo das
cartas trocadas entre os educadores envolvidos com o projeto, e; e) garantir o desenvolvimento de trabalhos
científicos para publicação e participação em eventos acadêmicos.

 
Equipe: 

HELOISA JOSIELE SANTOS CARREIRO.



 
CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS: UMA PROPOSTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABELA HABIB CANAAN DA SILVA
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Resumo: 

Apesar da popularização da cartografia por meio das geotecnologias que usam representações cartográficas, nos
meios de transporte, televisão, smarthphones entre outros, existe ainda uma dificuldade em se trabalhar este tema nas
escolas. Uma das propostas para vencer essa deficiência no ensino foi pensada pela Associação Internacional de
Cartografia através do concurso de cartografia para crianças que tem por objetivo a difusão da linguagem
cartográfica. O presente projeto então pretende desenvolver a alfabetização cartográfica na educação infantil e no
ensino fundamental através de desenhos Permitindo assim, que o aluno desenvolva a capacidade de criar suas
próprias representações, tornando-se mapeador consciente e ao mesmo tempo leitor crítico das diferentes formas de
representar o espaço geográfico. 
Este trabalho trata de um estudo de caso realizado em uma escola no município de São Pedro da Aldeia – RJ,
articulando a partir de uma concepção metodológica bem como uma linguagem cartográfica que permita ler e
representar o mundo vivido. Nesse sentido, foram propostas atividades especificas para o pré II da educação infantil e
para o 6 ano do ensino fundamental. Para o pré II, atividades que aproximaram o conteúdo cartográfico ao cotidiano
do aluno. Já no ensino fundamental foi necessário diagnosticar as aquisições em relação ao processo de alfabetização
cartográfica para que a medida em que estivessem seguros avançassem em novos conteúdos.
Com os desenhos “Nos amamos mapas”, tema do concurso 2018, prontos, foi realizado o concurso interno da escola e
os desenhos mais votados foram enviados para participar do Concurso nacional de Cartografia para crianças. Espera-
se resultados qualitativos, tanto no concurso quanto nas atividades que tiveram como objetivo identificar e aprimorar
o processo de alfabetização cartografia, estimulando as crianças com a leitura e interpretação de mapas, fazendo com
que elas atuem como protagonistas no processo de criação de mapas.
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Suelen Medeiros Castro.
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Resumo: 

O Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores, com suas atividades de pesquisa, ensino e extensão vem
buscando, nós últimos anos, dar visibilidade ao papel que a Hospedaria da Ilha das Flores teve na história da
imigração, com o acolhimento aos imigrantes que aportavam na cidade do Rio de Janeiro, desde fins do século XIX.
Para tanto, levantamos, produzimos e organizamos uma variedade de fontes documentais, tais como: relatórios
ministeriais; livros de registro de imigrantes da Ilha das Flores; periódicos; fotografias; depoimentos de imigrantes,
migrantes e antigos funcionários. Tais documentos forneceram subsídios para a criação do Museu da Imigração da
Ilha das Flores, composto pelo Espaço Expositivo Casa do Intérprete e pelo Circuito a Céu Aberto. Paralelamente,
desenvolvemos uma metodologia de trabalho que vem alicerçando a formação dos alunos de graduação, tanto em
termos de pesquisa quanto em termos de ensino e aprendizagem. As atividades de ensino-aprendizagem são
realizadas no Museu da Imigração, onde alunos do curso de História da Faculdade de Formação de Professores
realizam mediações com o mais variado público, sobretudo com o escolar. Em contrapartida, as atividades de
pesquisa realizadas pelos alunos de graduação, além de possibilitar a inserção efetiva no ofício do historiador,
permitem uma constante reformulação da atividade de mediação. Os resultados do trabalho desenvolvido são
apresentados a comunidade acadêmica e ao público em geral através de mostras expositivas; eventos culturais, como
a Semana Nacional de Museus e a Primavera de Museus, promovidas pelo IBRAM; site; artigos, livros, monografias,
dissertações e apresentações de trabalhos em congressos. Entendemos que, desse modo, a Universidade cumpre com
suas tarefas de estabelecer uma interface entre a pesquisa, o ensino e a extensão através do diálogo com a sociedade,
estimulando o exercício da memória e despertando a curiosidade acerca do passado.

 
Equipe: 

Maria Lucia de Souza Silva, Wanderson Silva Bonifácio Junior, Henrique Mendonça da Silva, Julianna Carolina
Oliveira Costa, Guilherme dos Santos Cavotti Marques.
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Resumo: 

Apresentamos neste trabalho resultados parciais do projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
Conversa de Professor (UERJ/DGP - CNPQ), um coletivo interinstitucional que reúne professores do ensino superior
e da educação básica, alunos da licenciatura em Letras e estudantes de pós-graduação. Os encontros de estudos e as
práticas desse coletivo têm como território o CIEP 250 Municipalizado Rosendo Rica Marcos, no município de São
Gonçalo - RJ. O objetivo é construir práticas pedagógicas situadas, entendendo que “As pessoas responsáveis pela
educação deveriam estar inteiramente molhadas pelas águas culturais do momento e do espaço onde
atuam.” (FREIRE, 2016, p. 27). Adotamos a pesquisa-ação, pois o coletivo “/.../ se propõe também a produzir
conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de forma a melhorar sua prática” (TRIPP, 2005:46) Assim,
anualmente, construímos projetos pedagógicos temáticos a partir das questões que emergem nas discussões do grupo.
O projeto pedagógico desenvolvido ao longo do ano letivo de 2017 almejava que o CIEP se tornasse um porto
simbólico, aberto ao mundo. Para isso, resgatamos a história e as histórias do bairro do Gradim, onde havia um porto
pesqueiro muito movimentado no passado, buscando desconstruir os estigmas lançados sobre o município de São
Gonçalo. Na culminância do projeto, além de uma exposição dos trabalhos, compartilhamos com os pais as
descobertas e aprendizagens desenvolvidas ao longo do ano. Como desdobramento do projeto, estamos
desenvolvendo oficinas semanais de leitura e produção de textos dinamizadas por licenciandas em Letras.
Consideramos que essa experiência de colaboração entre universidade e escola básica oportunizou aprendizagens
significativas para todos os envolvidos. 
Referências:
FREIRE, P. Pedagogia da Solidariedade. 2. Ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016.
TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./
dez. 200
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Franciene Ribeiro de Azeredo, Keven de Abreu Figueiredo.
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Resumo: 

Pautado no tripé Ensino-Pesquisa-Extensão o projeto “Diálogos universidade-escola: redes de conversação e
formação continuada – Café com currículo” é vinculado à linhas de pesquisa que atuam na formação de professores e
no cotidiano escolar. Conta com parceria interna de docentes e discentes da Faculdade de Formação de Professores e
da Faculdade de Educação e interinstitucional, docentes e pós-graduandos da UNIRIO, UFRJ e Colégio Pedro II,
além da parceria com a Rede municipal de São Gonçalo. O objetivo geral do projeto consiste em ampliar o diálogo
entre escolas e universidades, promovendo um espaço contínuo de trocas e produção de experiências e conhecimentos
entre docentes atuantes na educação básica e licenciandos, buscando propiciar o exercício do olhar investigativo e da
produção solidária de conhecimentos e práticas pedagógicas a partir das redes de conversação. Busca, assim,
potencializar o processo de formação continuada e estimular através da relação pesquisa-extensão-ensino uma relação
com a escola apoiada no movimento prática-teoria-prática. Visa, ainda, evidenciar e discutir os sentidos de docência e
escola tecidos nos processos formativos. Parte do entendimento de que as paixões funcionam como forças que
mobilizam transformações sociais (SANTOS, 2000.) e de que os processo formativos podem ser intencionalmente
mobilizados com base nas noções de “encontros” (GARCIA,2015) e “conversas” (ALVES, 2003) como caminho de
pesquisa e formação. O trabalho é realizado com professores da rede municipal de São Gonçalo e municípios vizinhos
em rodas de conversa, filmadas e transcritas, em que os professores discutem as práticas curriculares produzidas no
cotidiano. Considera, por fim, que a compreensão dos processos formativos e de produção dos currículos tecidas com
os professores a partir de suas narrativas com base em suas práticas contribui para o fortalecimento político-
profissional dos docentes e a identificação dos saberes e práticas desenvolvidas na produção

 
Equipe: 

Alexandra Garcia Lima , Allan de Carvalho Rodrigues, Inês Barbosa de Oliveira , Mariana Carlos Alves.
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Resumo: 

A participação na 28ª UERJ Sem Muros consiste na apresentação das atividades de extensão, ensino e pesquisa
focadas na formação de educadores sociais em São Gonçalo, na sua articulação com a formação inicial de professores
promovidos pela UERJ nesse município e na abertura da unidade para a participação da população em geral
interessada na discussão sobre os espaços de educação não escolar em São Gonçalo e regiões adjacentes. Na
perspectiva da extensão, o projeto oferece sistematicamente formação, inicial e continuada, aos educadores sociais de
São Gonçalo – e ao público em geral – através dos cursos de extensão presenciais, nas dependências da Faculdade de
Formação de Professores de São Gonçalo, e à distância, através das diversas mídias digitais. Na dimensão do ensino,
esse promove a discussão, o debate e o aprofundamento dos resultados obtidos nesses cursos de extensão através das
disciplinas obrigatórias de Didática e Psicologia da Educação aos alunos que se encontram em formação docente
inicial nas diversas licenciaturas da FFP. E, a organização, a produção e a publicação – através de materiais impressos
e virtuais – de pesquisas sobre as práticas educativas dos profissionais de educação fora do ambiente escolar e o
impacto das suas representações sociais de pobreza nos trabalhos e relações socioeducativas estabelecidas em São
Gonçalo e nos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
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Arthur Vianna Ferreira, Filipi José da Silva.
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Resumo: 

FALE/SG: construindo pontes entre universidade e educação básica

O trabalho socializa contribuições do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo para a superação de
dicotomias históricas entre universidade e educação básica, e entre graduação e pós-graduação. Sendo uma ação de
investigação-formação, realizada desde 2016, na Faculdade de Formação de Professores, o FALE/SG promovendo o
diálogo entre diferentes sujeitos de dentro e de fora da universidade, coloca em questão tais dicotomias, e favorece a
construção de outros referenciais teóricos e práticos para a formação docente. Nessa perspectiva, entendemos
fortalecer um paradigma de formação docente questionador da hegemonia de uma racionalidade técnica de formação,
que vê o/a professor/a como um aplicador/a de soluções pensadas/produzidas ao largo da escola e da sala de aula e
investir num processo de formação que reconhece professores/as como sujeitos de suas práticas capazes de
equacionar os problemas do cotidiano e elaborar suas soluções, portanto, um/a professor/a reflexivo. Trabalhando a
partir de uma perspectiva freireana de alfabetização, que tem como referência uma profunda imbricação entre o texto
e o contexto, a leitura de mundo e a leitura da palavra, o fórum busca abordar temáticas, que emergindo do cotidiano
da escola, venham ao encontro das necessidades de compreensão e aprofundamento dos processos políticos-
pedagógicos que acontecem na escola e no contexto social em que estamos inseridos. Reunindo profissionais da
educação básica e futuros/as docentes para discutir teoria e prática da alfabetização, o fórum coloca-se, assim, tanto
como um espaço de formação inicial, quanto como de formação continuada, pensando a extensão como uma via de
mão dupla entre universidade e escola. As narrativas compartilhadas por professores e professoras têm apontado para
nós possibilidades outras para compreendermos os referenciais práticos-teóricos que circulam cotidianamente nas
escolas.

 
Equipe: 

Isabela Santiago Franca, Suzana Loroza Brasil, Aline Benvinda Bastos, Rhayane Alves Gomes , Dennys Henrique
Nunes, Luar Zacarias Cruz de Vasconcellos.
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Resumo: 

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

 
Equipe: 

Daniele Adriano dos Santos Martins - Bolsista de Extensão, Jessica Carvalho de Castro - Voluntária.
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Resumo: 

A população gonçalense, de uma maneira geral, conhece apenas a história do município do Rio de Janeiro, devido a
sua posição, durante muitos anos, de capital do Brasil. Ignora-se a importância da cidade na constituição do estado, o
que lhe confere uma identidade marcada pela ausência. O grupo de pesquisa “História de São Gonçalo: Memória e
Identidade”, criado em 1996, visa resgatar a história deste município e, ao mesmo tempo, divulga-la a sua população.
Para tanto, foram desenvolvidas inúmeras atividades de pesquisa, extensão e ensino. Se o foco inicial dos trabalhos se
relacionou ao município de São Gonçalo, ao longo do tempo, foram realizadas ações nos municípios adjacentes,
como Magé, Itaboraí, Guapimirim, Saquarema, Piraí, Rio Bonito, entre outros. A partir de documentos escritos, orais,
iconográficos e cartográficos organizamos as Caixas de História, um conjunto de atividades educativas para cada
munícipio. A distribuição das Caixas envolveu oficinas com professores da rede pública dos respectivos munícipios.
A experiência com as Caixas possibilitou, ainda, a elaboração do material didático “Imigração no Brasil e a
Hospedaria da Ilha das Flores”, em parceria com o Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Em 2017,
utilizando a metodologia da História Oral, entrevistamos imigrantes e famílias de imigrantes residentes em São
Gonçalo. Os depoimentos, em conjunto com a documentação particular coletada, contribuíram para a elaboração da
exposição “A Presença Imigrante em São Gonçalo”, inaugurada em maio, em ocasião da 15ª Semana Nacional de
Museus. Entre setembro e outubro, a exposição foi exposta na Fundação de Artes de São Gonçalo. De janeiro a março
deste ano, esteve aberta à visitação no Espaço Cultural dos Correios, em Niterói. Atualmente se encontra no Centro
de Memória Fluminense, na UFF. Em paralelo, apresentamos os resultados dos nossos trabalhos em seminários e
congressos acadêmicos, além de produzir artigos e livros sobre o tema.

 
Equipe: 

Julianna Carolina Oliveira Costa, Guilherme dos Santos Cavotti Marques, Marília Luíza Ramos da Cruz, Henrique
Mendonça da Silva.
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Resumo: 

A partir da parceria interinstitucional entre o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação e Infância
(NIPHEI/LIEPHEI/UERJ) e o Centro de Memória da Escola Técnica Estadual Henrique Lage (CMHL/FAETEC), o
projeto visa promover ações direcionadas a preservação das fontes documentais existentes na instituição desde sua
criação em 1923, colaborando para a realização de um esforço reflexivo acerca da urgência em se promover ações de
guarda das fontes materiais e imateriais para a escrita da história da educação profissional no município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro. Com um acervo documental constituído por uma quantidade expressiva de dossiês de
alunos, relatórios, livros de registros, ofícios, fotografias avulsas, álbuns fotográficos, objetos tridimensionais, a
equipe envolvida com o projeto tem procurado instituir ações voltadas para a sensibilização de alunos e professores
quanto a importância da documentação, dos objetos existentes na escola e das trajetórias dos professores e alunos para
a história da instituição, do local e da educação. Desta forma, o valor da documentação para o entendimento da
história da educação alicerça-se na importância dos arquivos escolares na construção de “outras histórias” acerca da
funcionalidade, das dinâmicas cotidianas e das políticas públicas empreendidas no âmbito da educação.

 
Equipe: 

Marcelle Pauline Rodrigues da Costa Haag, Sâmela Cristinne F. de Carvalho Ignácio (CMHL/FAETEC) 				, Erik
Araújo Moulin (Bolsista do Ensino Médio da FAETEC).
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Resumo: 

Mais de uma década separa o início do Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso  (FFP/UERJ), parte integrante do
Núcleo Interdisciplinar Resistência e Arte ( NIRA/UERJ/CNPq) dos nossos dias.  Criado em 2007, na Faculdade de
Formação de Professores da UERJ,  o Cinema Paraíso se afirma como um espaço multidisciplinar, plural e,
sobretudo, cada vez mais articulado as suas interlocuções e parcerias. A autogestão é um dos princípios que rege este
coletivo, pelo qual já passaram uma centena de bolsistas, conferindo, a cada ciclo, afirmar as potencialidades da
formação oferecida no tripé ensino, pesquisa e extensão e a autoformação.  Ou seja, a extensão entendida como esses
braços abertos da universidade para com o seu entorno mas, também, como um espaço de pesquisa e aprendizado. A
proposta articula, ainda, a centralidade da cultura e da formação estética e o conceito de “pharresía” em que o
“cuidado de si” pretende ser  o exercício primeiro. Nossa agenda se difere com e na presença de seus integrantes, sem
perder o foco no audiovisual e na tecnologia, esta vestida de cognição, o que faz toda a diferença. Já passamos por
grafite, animes, rádio, curtas, festivais e muito mais. Nos apropriamos dessas vivências. Das muitas permanências
advindas dessa rica experiência, o cinema, a literatura, a poesia, a filosofia e a história, a militância. As atividades em
curso este ano são “Mostra de Cinema Em Cena”, “Papo10 – Literatura, Rip Hop e Educação”, “OcupaRotaCine”,
“Samba na cabeça e no pé”, “Mulherão: mulher, política e educação.”. Oficinas, cursos, palestras, ações de
resistência, são idealizadas e executadas pelos integrantes, com autonomia e de modo colaborativo.  Esta é a pauta
que criamos para pensar e criar, não necessariamente nessa ordem. Venham! Conheçam nosso trabalho e um pouco
de nossa história. Visitem http://facebook.com/laboratorioaudiovisualcinemaparaiso e  http://
cinemaparaisouerj.blogspot.com.br/

 
Equipe: 

Lindia Quintas ( bolsista pibic), Monique Franco ( coordenadora), Alvaro Neto ( bolsista extensão), Pedro Zelaya
( bolsista extensão).
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Resumo: 

“Leitura na CORDELTECA da FFP”: a literatura de cordel em foco               
                                                                  Maria Isaura Rodrigues Pinto (FFP-UERJ)  
                                                              
No evento, serão apresentadas as propostas de atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de extensão “Leitura na
CORDELTECA da FFP”, a fim de ressaltar a validade dessas práticas com a literatura de cordel na promoção da
leitura em locais diversificados. Com uma intensa trajetória, o projeto tem como principal meta desenvolver
mecanismos de operacionalização da leitura e de dinamização do acervo da Cordelteca da FFP para que esse espaço
de leitura  não caia no esquecimento e possa desempenhar plenamente a sua função de fazer com que a poesia de
cordel se torne convivência. O trabalho realiza-se através de um conjunto de ações, dentre as quais destacam-se:
leitura e estudo de textos teóricos sobre o cordel; treinamento do bolsista para aplicação de oficinas de leitura de
folhetos nas escolas; acompanhamento das atividades realizadas pelo bolsista (catalogação, empréstimo, exposição de
folhetos, contação de histórias, apresentação de filmes que dialogam com o universo do cordel etc.); análise e
apresentação dos resultados obtidos; bem como organização e execução do evento "Folheto Aberto: o cordel em
cena". O desenvolvimento dessas ações traz contribuições em duas direções: na ampliação da área de divulgação e
leitura da literatura de cordel e no avanço da aplicação pedagógica dessa literatura na escola. São exatamente essas
práticas que, conjugadas, atribuem sentido e peso ao projeto.

 
Equipe: 

Maria Isaura Rodrigues Pinto, Larissa Moredison Nicolau, Thais da Silva Cardoso Godinho.



 
LETRAJOVEM: OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PERSPECTIVA DOS LETRAMENTOS 
CRÍTICOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA LISBÈA COSTA DE OLIVEIRA

CONTATO: lisboamarcia@hotmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Letrajovem tem como objetivo  construir referenciais teórico-metodológicos para o trabalho pedagógico
com a linguagem envolvendo pessoas em situação de risco/vulnerabilidade social. Em parceria com o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro,  desenvolvemos oficinas com participantes de programas de inclusão que
atendem aos seguintes grupos: egressos do sistema penitenciário; jovens de 16 a 24 anos que cometeram ato
infracional e cumprem, ou já concluíram, medida socioeducativa;  jovens de 18 a 24 anos moradores de áreas
conflagradas e pais e mães de famílias em risco social. Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, Infância e Adolescência de São Gonçalo, desenvolvemos oficinas no Polo de Assistência Social Professora
Fausta Virgínia (PAS/Vista Alegre) com crianças e Adolescentes abrigados, os quais estão afastados do convívio
familiar por meio de medida protetiva, por terem sido vítimas de negligência, abandono, maus tratos, violência física
ou abuso sexual, entre outras formas de violência. Nossa metas são o fortalecimento da autoestima dos participantes e
o estímulo à ampliação de suas capacidades de compreensão e expressão. Para isso, nas práticas de leitura e produção
de textos, partimos dos princípios do letramento crítico (JANKS, 2016; FREIRE, 1987). e da abordagem da justiça
social na educação, buscando: lutar contra os preconceitos e estereótipos; prover acesso equitativo aos recursos de
aprendizagem; inspirar-se nos talentos e pontos fortes dos estudantes; promover o pensamento crítico e a agência para
a mudança social (NIETO, 2009).  O projeto se caracteriza como uma investigação qualitativa que adota a pesquisa-
ação socialmente crítica, incentivando a participação de todos os envolvidos, a (auto) regulação, a consciência e o
reconhecimento das limitações presentes no desenvolvimento de novas práticas educacionais (TRIPP, 2009).

 
Equipe: 

Fernanda Guimarães, Karina Rivelli Gonçalves Lima .



 
LETRAS, ENSINO E DIVERSIDADE ÉTNICA: EM COLABORAÇÃO COM A APRENDIZAGEM DAS 
CULTURAS AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NORMA SUELI ROSA LIMA

CONTATO: norma.lima@uerj.br

 

Resumo: 

A atividade pretenderá fazer uma síntese dos dois anos do Projeto, que  existe desde 2016 e tem por finalidade
auxiliar graduandos, graduados e sociedade em geral a promoverem, em suas atividades profissionais e sociais, a
igualdade racial e o respeito à diversidade através do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, conforme as Leis
10.639/2003 e 11.645/2008. Importa-nos pensar nas contribuições destes segmentos étnicos para a cultura brasileira, a
fim de desestabilizar os modelos epistemológicos dominantes e desenvolver nos educandos e educadores tanto a
capacidade de indignação, quanto a postura inconformista, procedimentos necessários para rever modelos
hegemônicos impostos. A justificativa para estas ações extensionistas é a de que, embora a obrigatoriedade da
aprendizagem destes conteúdos já tenha contemplado mais de uma década, percebemos serem ainda tímidas ou
poucos sistemáticas estas iniciativas nas práticas cotidianas (inclusive escolares). 
Desde 2015 o projeto tem envolvido alunos da Graduação e da Pós (nos primeiros anos da Especialização) em
debates, grupos de estudo e no evento Encontro de Letras com a Diversidade (Elede), que contou com participantes
de revelância na área, sempre com eixos temáticos como Elede e as Leis 10.639 e 11.645 (2015), Elede e as
literaturas de língua portuguesa: escrita/oralidade (2016), Elede e os 40 anos da Tropicália (2016), realizado mesmo
com salários atrasados há três meses e com a Universidade em greve, tendo tido os participantes Simone Ricco
(ativista/SME); Simone Caputo Gomes (USP), Rita Chaves (USP), Tatiana Pequeno (UFF), Jurema de Oliveira
(UFES), Vanessa Riambau (UFPb), entre outros, além de ter levado para a comunidade acadêmica inúmeros eventos
como contações de estórias africanas e indígenas, tambor de crioula,  Aldeia Maracanã, entre outros.
Os participantes tiveram contato com Oficinas em escolas estaduais e municipais. Atualmente, contamos com 1
bolsista e voluntário(a)s, da Graduação e Pós.

 
Equipe: 

Andressa Faria de Oliveira, Sancley Mendes Vieira, Mônica dos Santos Dente, Priscila de Souza Marcelino, José
Lucas Matos de Souza, Gisele Pereira da Silva, Isabel Gomes de Oliveira.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA

CONTATO: andolilva@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Próximo do centro político e administrativo de São Gonçalo, está localizada a Faculdade de Formação de Professores
(FFP) da UERJ, uma referência de ensino superior de qualidade no leste metropolitano do Rio de Janeiro, região
carente de infraestrutura e conhecimento
científico e que apresenta uma grande lacuna no que diz respeito às informações relacionadas com a saúde do
adolescente. O objetivo do trabalho intitulado  “Nicotina e Etanol na adolescência: a informação na prevenção do uso
abusivo” é promover a troca de saberes e experiências entre as escolas públicas locais e a FFP/UERJ além de fornecer
subsídios teóricos para alunos e professores das escolas visitadas debaterem em sala de aula. Dados recentes mostram
que os adolescentes querem experenciar situações novas e que estão iniciando o hábito de fumar cigarros e/ou ingerir
bebidas alcoólicas cada vez mais  precocemente, e pouco se sabe sobre os malefícios que a nicotina e/ou o etanol
causam no organismo em desenvolvimento. O objetivo fundamental para a produção de textos explicativos sobre
Drogas Licitas é o oferecimento de informações confiáveis e de linguagem acessível sobre os mecanismos da ação
farmacológica e dos riscos à saúde física e mental dos adolescentes. Além disso, o material didático produzido irá
abordar tópicos com informações de cunho histórico, cultural e social. Esse material didático será disponibilizado
para as
escolas públicas do município de São Gonçalo.

 
Equipe: 

Láina Ferreira Caetano, Andreia Oliveira da Silva.



 
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO LINGÜÍSTICO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO

CONTATO: programandl@gmail.com

 

Resumo: 

O Núcleo de Desenvolvimento Linguístico é um centro de desenvolvimento de atividades extensionistas como um
espaço agregador de reflexões sobre pesquisa, ensino e treinamento de professores de línguas estrangeiras oferecido
na Faculdade de Formação de Professores é composto por três eixos de ação: O Curso de Línguas para a
Comunidade, o Projeto Ações Suplementares e o Fórum de Estudos em Língua e Literaturas de Língua Inglesa.

 
Equipe: 

Marcello de Oliveira Pinto.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA SOARES DE ALVARENGA

CONTATO: msalvarenga@uol.com.br

 

Resumo: 

Em seus 20 anos, o Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação:  Memória e História das Escolas de São
Gonçalo tem desenvolvido atividades de extensão e pesquisa junto às escolas de São Gonçalo, reunindo fontes
documentais que contribuem para a sistematização da história da educação e para a construção de um inventário
analítico sobre o direito a educação de crianças, jovens e adultos do município. As atividades de extensão a serem
apresentadas nesta edição da UERJ sem Muros refletem a metodologia de trabalho de professores e bolsistas do
Núcleo. Iremos expor e apresentar: as atividades realizadas no IV Seminário de Educação Popular, Movimentos
Sociais e Formação de Professores; materiais confeccionados, como cartões postais;  fotografias; livros lançados em
2017 e 2018 pelos professores do Núcleo; exibição de um vídeo sobre atividade desenvolvida em uma escola pública;
exibição de um vídeo sobre os fóruns de alfabetização com professores da rede de São Gonçalo.  No que se refere à
metodologia, as atividades extensionistas estão ancoradas no reconhecimento de que a ampliação da concepção de
fontes trouxe para a produção da extensão e da pesquisa possibilidades investigativas que, por sua vez, resultaram na
necessidade de reflexão e problematização dessas mesmas alternativas. Ao compreendermos que a memória pode ser
preservada sob diversas formas de materialização e, também, no uso dos meios modernos de tecnologia, ampliamos
as possibilidades de colhimento de dados e imagens. Consideramos, em nossa apresentação na UERJ sem Muros que,
ao trazermos à tona a complexificação das categorias analíticas direito à educação, memória, movimentos sociais e
políticas públicas, continuamos a inscrever as atividades extensionistas do Vozes na corrente dos debates que vêm
atravessando as ciências sociais: a centralidade da dimensão local nas sociedades contemporâneas, o que faz da
extensão universitária ganhar relevância fundamental para a vida da universidade.

 
Equipe: 

Ana Carolina Cruz, Deisilene Souza Pereira, Thiago de Sá Dutra, Tamyres Athaide Buczynski.



 
OFICINAS ESCOLARES DE GEOGRAFIA: DIFERENTES AÇÕES DIDÁTICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOÃO MARÇAL BODÊ DE MORAES

CONTATO: joao.moraes@uerj.br

 

Resumo: 

O objetivo deste pôster é apresentar como o projeto “Oficinas Escolares de Geografia” são formas de se trabalhar o
conteúdo da geografia com as diferentes perspectivas desta disciplina, nas escolas básicas do município de São
Gonçalo. Estas oficinas visam a promover a interação da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ) com as escolas básicas da rede pública de ensino do município, bem como a
propiciar aos estudantes de graduação em geografia um maior envolvimento com a escola e o seu cotidiano,
permitindo que vivenciem e reflitam sobre esta realidade por meio de um contato mais direto com os alunos antes dos
estágios supervisionados. Permitem também entender a dinâmica do funcionamento dos espaços das escolas e
daqueles que os ocupam, assim, possibilitando um diálogo entre os estudantes envolvidos. 
Este projeto busca desenvolver atividades em conjunto com os professores de geografia, utilizando oficinas de
trabalho, como uma forma de proporcionar atualizações e capacitações dos professores. Mostra também a importância
de se trabalhar com os procedimentos didático-pedagógicos geográficos articulados com a concepção de educação
geográfica, a fim de formar o cidadão com uma consciência espacial, sobretudo com o espaço social habitado pelos
sujeitos/alunos. Desta maneira, a construção de oficinas didáticas na sala de aula é uma metodologia interessante, pois
leva os estudantes ao saber-fazer, promovendo uma aprendizagem significativa. Nessa perceptiva, almeja-se construir
os saberes dos estudantes da graduação na sua etapa inicial de formação acadêmica para que sejam estimulados a
compreender o seu papel como mediadores do conhecimento.
Busca-se também promover a discussão de como pensar atividades que proporcionem o conhecimento do estudante e
do docente é uma forma de se desenvolver o tripé de objetivos básicos da universidade (pesquisa-ensino-extensão).

 
Equipe: 

ANA CLAUDIA RAMOS SACRAMENTO.



 
OLHANDO ITAIPU E VENDO O MUNDO

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANA SOUZA LIMA

CONTATO: rosanasl@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Este projeto, desenvolvido em parceria com o Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI, Niterói, RJ), tem como objetivo
proporcionar interação entre alunos do 4º ano da educação básica do Colégio Marcos Waldemar com o ambiente
local, através das oficinas elaboradas no Programa de Educação Ambiental do Museu. A proposta é estimular o
interesse dos alunos sobre os ecossistemas e comunidades próximos de onde vive, buscando ampliar sua noção de
mundo. Identificando os recursos naturais regionais, discute-se sua gestão, uso e preservação, estimulando os alunos a
desenvolver um espírito investigativo e critico.
Atuamos com cerca de 60 motivadas crianças, com atividades realizadas no colégio, no MAI, na praia de Itaipu e no
Morro das Andorinhas. O projeto é desenvolvido em etapas contínuas e pré-estabelecidas ao longo de um ano:
“Observando o ecossistema em que vivemos”, “Preservando a tradição”, “Reconstruindo o passado e planejando o
futuro”, “O papel do MAI na história da região” e “Conhecendo os ecossistemas costeiros de Itaipu”. Cada uma
dessas etapas conta com uma grande quantidade de aparatos: mapas, bússolas, vídeos, câmeras digitais, fotos, práticas
de desenho e análise de exemplares de peixes e crustáceos coletados pelas crianças e pelos pescadores locais. As
atividades proporcionam uma interação direta com o meio ambiente, possibilitando a oportunidade de observações
práticas e individuais. Após algum tempo observamos os resultados: os participantes identificam no campo
características relacionadas aos ecossistemas estudados e conseguem perceber usos distintos, como os mais
relacionados à preservação e os mais deletérios, como no caso da poluição levada à laguna pelos rios; conseguem,
ainda, vincular fatos como o desmatamento com processos históricos da ocupação humana. Acreditamos que estes
alunos poderão atuar como multiplicadores junto a seus pares sociais, levando à disseminação e à aplicação de tais
conhecimentos à melhor gestão do ambiente em que viverem.

 
Equipe: 

Leticia Sousa SILVEIRA, Flavio Silveira ALMEIDA, Stelvio Henrique FIGUEIRÓ DA SILVA, Rosana SOUZA-
LIMA.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CONTATO: mcfsantos12@gmail.com

 

Resumo: 

A utilização de plantas medicinais é prática tradicional existente entre os povos de todo o mundo, porém este uso
muitas vezes causa efeitos adversos indesejados. No ambiente existem muitas plantas potencialmente tóxicas e que
frequentemente não são reconhecidas como tal. A identificação de espécies tóxicas e de uso restrito é importante na
orientação sobre o uso das plantas pela população e na prevenção de intoxicações por plantas. O projeto pretende
contribuir para estudos etnobotânicos e relacionados ao ensino de ciências e biologia. Os objetivos do projeto são: o
cultivo e manejo de plantas medicinais na estufa da FFP; a divulgação da correta determinação das espécies, das
formas de uso e indicações terapêuticas, e potenciais efeitos tóxicos; elaboração de materiais educativos e de
divulgação sobre as plantas, seus usos e preparo. A produção de mudas de plantas medicinais e tóxicas foi realizada a
partir de matrizes aclimatadas na estufa e áreas adjacentes no Campus da FFP. Foi realizado o cultivo e manejo de
espécies de plantas medicinais na estufa: erva-cidreira, poejo, arruda, babosa, capim citronela, menta, manjericão,
cavalinha, alecrim e alevante; combate ao crescimento de espécies de plantas invasoras; controle do sistema hídrico
da estufa; realização de visitas guiadas à estufa de plantas medicinais com estudantes da graduação do curso de
Biologia, da educação básica de escolas; plantio de mudas e realização de palestras e oficinas sobre cultivo e
propriedades das plantas medicinais e tóxicas para estudantes da educação básica; distribuição de mudas de plantas
medicinais à comunidade com material educativo. O trabalho envolveu estudantes e professores da UERJ e de escolas
no município de São Gonçalo e comunidade em geral. Ele apresenta relevância social, pois atinge a população do
leste metropolitano fluminense, que muitas vezes não tem recursos financeiros e faz uso de plantas medicinais sem
orientação adequada.

 
Equipe: 

Maria Cristina Ferreira dos Santos, Marcelo Guerra Santos, Wagner Gonçalves Bastos, Luís Fernando Marques
Dorvillé, Hugo Silva de Oliveira, Rodrigo Araujo Cocêlo Dias.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL

CONTATO: douglasgeia@gmail.com

 

Resumo: 

O presente projeto objetiva a construção do conhecimento ambiental crítico dos alunos do 5º ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis (Região Oceânica de Niterói),
mediando atividades com a comunidade de pescadores artesanais do Morro das Andorinhas, com a colônia da Vila
dos Pescadores de Itaipu e vivência nas trilhas do PESET e no Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI). As atividades
foram adaptadas para os espaços não formais para desenvolver um processo de Educação Ambiental (EA)
interdisciplinar focado na realidade local. Essas buscam o conhecimento prévio e experiências dos alunos para
estimular a reflexão e a observação crítica das relações entre sociedade e ambiente, Na primeira etapa as turmas são
questionadas sobre o ambiente em que vivem e orientadas a confeccionar desenhos. Após a execução das oito etapas
ao longo do ano letivo, encerra-se o projeto com novos desenhos, quando se analisa a reinterpretação da realidade
socioambiental. Há também a elaboração de perguntas destinadas aos moradores da comunidade tradicional do Morro
das Andorinhas. As entrevistas permitem aos alunos, o conhecimento sobre o tempo de residência no local; como as
casas foram construídas; a ausência de plantações; o saneamento básico; dentre outros. Houve um grande número de
desenhos coloridos, com elementos relacionados à natureza e poucos que remetiam a presença humana na região.
Uma alta taxa de semelhança entre os mapas mentais expressos pelos desenhos e as questões elaboradas, enfatizam a
importância da correlação entre todas as atividades do projeto. Esse viabiliza a redescoberta do ambiente pelos
alunos, incentivando a re-significação das interações socioambientais locais. Busca-se, portanto, a aproximação da
população do entorno e o reconhecimento de sua história ambiental, como ferramenta de EA, permitindo a ampliação
dos debates e maior integração com a Educação Básica para além dos espaços formais de ensino.

 
Equipe: 

Tiely Cristina Rodrigues da Silva, Priscila Gonçalves Costa, Dayane Campos Figueiredo, Douglas de Souza Pimentel,
Josannizy Lino Da Silva, Lucas da Rocha Peixoto.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADIR DA LUZ ALMEIDA

CONTATO: adirluz@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentar as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados pelo projeto tanto do ponto de vista das discussões
teóricas, grupos envolvidos, como as ações desenvolvidas pelos bolsistas . 
Membros da Equipe
Adir da Luz Almeida ( Coordenadora)
Ruana Motta de Siqueira ( bolsista de Extensão)
Anderson de Mattos ( bolsista de Extensão)
Matheus Abreu do Rosário ( bolsista do PROINICIAR)

 
Equipe: 

Adir da Luz Almeida ( Coordenadora).



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL

CONTATO: douglasgeia@gmail.com

 

Resumo: 

O Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente (GEIA) atua com o Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI) e o
com o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) no Programa de Educação Socioambiental (PESA) pela
conservação socioambiental da Região Oceânica de Niterói. Assim, desenvolve trilhas para Interpretação e Educação
Ambiental (IA e EA). As atividades ocorrem na Trilha Interpretativa (TI) do Morro das Andorinhas (TMA) e na TI
Costeira e Marinha de Itaipu (TCMI). A Escola Municipal Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis incorporou as
atividades no projeto pedagógico para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. O método de Indicadores de
Atratividade de Pontos Interpretativos foi adaptado para o desenvolvimento da IA. As TIs estão alinhadas a propostas
pedagógicas e adequadas às demandas específicas da idade, currículo escolar e gestão patrimonial das instituições. As
TIs foram avaliadas com a participação de seu público alvo e a utilização de diferentes dinâmicas como aplicação de
questionários; brincadeiras de perguntas e respostas; pré e pós-testes de aprendizado sobre temas específicos e
observação das visitas. Duas monografias do DCIEN/FFP foram desenvolvidas sobre o tema. As TIs são reavaliadas
constantemente. A EA baseada em TIs pode ser aliada à recreação em parques e outras UC, além de estimular a
compreensão das características socioambientais da área. Para a estruturação das trilhas em parceria com a escola foi
imprescindível a vivência dialógica com os alunos visitantes. Os objetivos de ensino emanaram do currículo escolar e
foram enriquecidos pela base conceitual da educação ambiental, crítica e necessariamente interdisciplinar. Foram
produzidos também guias impressos e esses não limitam as possibilidades de observação na trilha. Nesse contexto,
também se expande a importância do condutor para o fomento das discussões. Logo, a trilha interpretativa estruturada
como uma ferramenta de educação ambiental valoriza o trabalho do professor.

 
Equipe: 

Douglas de Souza Pimentel, Dayane Campos Figueiredo , Priscila Gonçalves Costa, Tiely Cristina Rodrigues da
Silva, Josannizy Lino Da Silva, Lucas da Rocha Peixoto.



 
QUE PAPO É ESSE?

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GLAUCIA CAMPOS GUIMARAES

CONTATO: glauguimaraes23@gmail.com

 

Resumo: 

Nesta edição do USM vamos apresentar as fotos e compartilhamentos em rede sociais dos eventos que o Projeto
organizou. Estes eventos garantiram novas oportunidades de propor, organizar e executar ações, dentro e fora dos
Campi, que, ao mesmo tempo em que contribuíram para formação dos participantes, democratizaram saberes e
serviços produzidos pela Universidade junto à comunidade. Além disso, criaram condições para a troca de
experiências e o uso compartilhado dos espaços da universidade, dos movimentos culturais da cidade e da prática no
campo da educação, como por exemplo: “Murart” consistiu em ter grafitado “Árvore do conhecimento”,
comemorativa dos 40 anos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, envolvendo grafiteiros locais e
comunidade; “Tsurus” consistiu em envolver a comunidade acadêmica, em especial as turmas de Literatura Infantil
que fizeram mil tsurus e os pendurou no hall da Faculdade de Formação de Professores, com poesias que versavam
sobre saúde, felicidade e longevidade; “Mega grafite” no muro externo da FFP, cujo tema foi #UERJ RESISTE.
Envolveu comunidade acadêmica alunos grafiteiros e comunidade externa; “Fazendo verão no outono” envolveu toda
a comunidade interna e externa, atingindo também grande compartilhamento nas redes sociais; “Vicissitudes
poéticas” consistiu em representar e trocar, poeticamente, as transformações gestadas na crise da Universidade;
“UERJ no carnaval” foi outro movimento artístico que envolveu toda comunidade e atingiu número considerável de
compartilhamentos nas redes sociais; “Poesia retornável” que consistiu em decorar garrafas pet com poesias para
serem reaproveitadas nos bebedouros, estimulando o cuidado com o meio ambiente; e, ainda, “Antropofagias na
UERJ” consistiu em visibilizar as produções artísticas e literárias da comunidade, tomando como inspiração a
comemoração dos 90 anos do Movimento Antropófago. Ao divulgar estas ações esperamos cada vez mais consolidar
os objetivos destacados acima.

 
Equipe: 

Rodolfo dos Santos Ferreira, Glaucia Campos Guimarães, Daniele Fritiz da Cunha Gonçalves, Danielli Cristina
Machado Lidugerio, Matheus Machado da Silva, Andressa Batista Gonçalves, Adriana Maria Arcanjo Oliveira,
Luciene Carvalho de Souza Silva.



 
REVISTA CONVERSAS E PESQUISA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADIR DA LUZ ALMEIDA

CONTATO: adirluz@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação da proposta da Revista, layont, boneca do 1º número a ser lançado.

 
Equipe: 

Lucas Alves Lira, Matheus Abreu do Rosario, Adir da Luz Almeida ( Coordenadora), Anderson de Mattos, Ruana
Motta de Siqueira.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA BETANIA ALMEIDA PEREIRA

CONTATO: mbapereira@gmail.com

 

Resumo: 

A Pensares em Revista é um periódico eletrônico do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) – unidade São
Gonçalo, vinculado ao Departamento de Letras (DEL), da Faculdade de Formação de Professores (FFP), da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Com periodicidade semestral, a revista foi criada em 2012 e desde
então tem se consolidado em importante veículo de difusão de artigos, entrevistas, resenhas na área de Letras e
Linguística. Tendo em vista o processo de editoração da Pensares em Revista que visa cada vez mais o
aprimoramento da qualidade dos serviços prestados tanto a comunidade científica quanto a sociedade como um todo,
o trabalho ora apresentado tem como objetivos: refletir sobre o impacto do periódico eletrônico na área de Letras,
especificando os dados relativos à sua produção; identificar as particularidades das áreas temáticas  e sua relevância
para a comunidade científica; discorrer sobre as atividades inerentes ao processo de editoração e o impacto destas
ações no processo de formação do aluno bolsista. A Pensares em Revista, enquanto periódico vinculado ao curso de
Letras, especificamente, fazendo parte do Programa de Mestrado Profissional em Letras, viabiliza uma práxis que
integra não somente a comunidade acadêmica, mas também abrange parcerias internas e externas. Em se tratando das
parcerias internas, focalizamos os trabalhos dos alunos envolvidos no projeto da pesquisa, vinculados diretamente à
produção e à veiculação do periódico - o que repercute, sobremaneira, no processo ensino-aprendizagem; já nas
parcerias externas, ressaltamos outras instituições que fazem parte do Conselho Editorial, bem como de autores e
organizadores de dossiês que são oriundos de outras instituições nacionais e internacionais. Assim, procuramos neste
trabalho, por meio de métodos vinculados ao processo de editoração e publicação, difundir as ações realizadas neste
periódico , cuja avaliação pela Capes Qualis na área de ensino foi B1.

 
Equipe: 

Maria Betânia Almeida Pereira, Brígida Gabriela Vieira de Carvalho.



 
REVISTA SOLETRAS

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SHIRLEY DE SOUZA GOMES CARREIRA

CONTATO: shirleysgcarr@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão “Revista SOLETRAS”, periódico eletrônico do Programa de Pós-graduação em Letras e
Linguística (PPLIN), vinculado ao Departamento de Letras (DEL), da Faculdade de Formação de Professores, tem
por objetivo geral incentivar o debate científico nas duas áreas de concentração (estudos linguísticos/estudos
literários) do PPLIN, além de difundir os resultados de trabalhos inéditos desenvolvidos por professores e
pesquisadores vinculados a instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, bem como da comunidade
científica em geral, potencializando diálogos para além dos muros da UERJ. As atividades extensionistas de: (i)
aprendizagem da utilização da plataforma SEER; (iii) revisão e formatação de textos; (iv) leitura de textos
acadêmicos; (iv) oficinas de treinamento sobre editoria, e (vi) divulgação, entre outras, permitem à bolsista do projeto
não só ampliar o escopo da sua formação acadêmica, mas também vislumbrar alternativas profissionais. Dessa forma,
além de sua importância acadêmica para o programa de pós-graduação e para a formação do graduando, as atividades
realizadas no âmbito do projeto possibilitam uma conexão estreita entre pesquisa e extensão. O periódico, atualmente,
está classificado no estrato B1 (Qualis CAPES, 2016). Muito desse resultado decorre das ações extensionistas, que se
refletem no cumprimento da periodicidade semestral dos dossiês que integram a revista; na melhoria da qualidade dos
trabalhos publicados; bem como na maior visibilidade alcançada por meio da divulgação dos artigos e chamadas nas
redes sociais, como o facebook. Há que acrescentar, ainda, a indexação da revista em 18 importantes bases de dados e
indexadores nacionais e internacionais. Esta apresentação, além de divulgar os avanços do projeto no âmbito da
democratização do conhecimento, visa, primordialmente, a demonstrar sua contribuição para a formação da bolsista
no ano de 2017.

 
Equipe: 

Shirley de Souza Gomes Carreira (Coordenadora), Carla Ferreira dos Santos Oliveira (bolsista), Marcos Luiz
Wiedemer (Editor adjunto), Paulo César Silva de Oliveira , Izabel Cristina Rangel Moraes Bezerra , Fernando
Monteiro de Barros Junior , Leonardo Mendes, Victoria Bezerra , Victoria Wilson, Alan R. P. Gonçalves, Maria
Cristina C. Ribas, Larissa Ribas, Aline Moreira, Gabriela Rovassine, Laís Medeiros Santos.



 
REVISTA TAMOIOS - REVISTA DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA -FFP

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDUARDO KAROL

CONTATO: karol@uerj.br

 

Resumo: 

A Revista Tamoios é uma revista aberta à Geografia e à compreensão da prática educativa como tradição e como
possibilidade do novo, do incerto, do liberto, da ativação da sensibilidade e deseja ser capaz de reconhecer o espaço
humanizado e a difícil arte de aprender-ensinar e ensinar-aprender. A revista foi criada em 2001 para dar voz aos
professores e professoras pesquisadores do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da
UERJ e interagir com a comunidade geográfica no Brasil e no Exterior. O objetivo principal das publicações é
disseminar conhecimentos geográficos e educativos relativos à construção do espaço; integrar ensino, pesquisa e
extensão; manter diálogo com professores da educação básica. Foram publicados até o momento vinte e seis
fascículos. A palavra “Tamoios” utilizada no nome da revista é uma metáfora e pode ser vista ainda, como um ponto
de partida local: a sede da revista situa-se em São Gonçalo- RJ.

 
Equipe: 

Matheus da Silveira Grandi, Eduardo Karol, Luiz Jardim de Moraes Wanderley , Isabela Habib Canaan da Silva,
Catia Antonia da Silva, Vinicius da Silva Seabra, Fernanda Ribeiro.



 
TEAR: NÚCLEO DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM E AÇÕES 
EXTENSIONISTAS EM SÃO GONÇALO E REGIÕES ADJACENTES.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ARTHUR VIANNA FERREIRA

CONTATO: arthuruerjffp@gmail.com

 

Resumo: 

A participação na 28ª UERJ Sem Muros consiste na apresentação das atividades realizadas por esse núcleo de
articulação entre projetos de extensão existentes no departamento de educação da Faculdade de Formação de
Professores de São Gonçalo promovendo a organização de atividades conjuntas entre docentes, suas pesquisas e os
alunos de graduação de Pedagogia. Ao longo do ano foram realizados fóruns de discussão que potencializaram as
diversas áreas de formação geral do pedagogo, assim como agenciaram novas formas de organização de atividades de
ensino entre as disciplinas dos cursos de Pedagogia; No campo da pesquisa, criou espaços de discussão sobre os
projetos de extensão dos docentes envolvidos nessa ‘teia’ de produção teórico-prática sobre a formação docente
inicial; e, na dimensão da extensão, desenvolveu trabalhos conjuntos que envolveram alunos de graduação e pós
graduação lato sensu, que puderam apresentar suas produções para a comunidade acadêmica e aos interessados do
entorno da UERJ mostrando, assim que a universidade pública também é espaço de produção científica a serviço da
comunidade local.

 
Equipe: 

Filipi José da Silva, Arthur Vianna Ferreira.



 
TRAJETÓRIAS DE JOVENS DE ORIGEM POPULAR E SENTIDOS DE PERTENCIMENTO NOS 
ESPAÇOS EDUCATIVOS:  DIÁLOGOS COM A ESCOLA, SOCIOEDUCAÇÃO E UNIVERSIDADE.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS

CONTATO: patricia.pereira@uerj.br

 

Resumo: 

Este projeto investiga a relação dos jovens, especialmente de origem popular, com a os espaços educativos
considerados locais dos conhecimentos legítimos. Mais precisamente, os sentidos que os jovens atribuem na relação
com os espaços que se apropria de um projeto complexo de humanização. No campo educacional (SPOSITO, 2007;
LEITE, 2008; CARRANO, 2008) elucidamos alguns discursos que fundamentam práticas educativas desenvolvidas
junto aos jovens investindo em sentidos que tendem a caracteriza-los como “imaturos”, “rebeldes”, “violentos”, “mal
educados”, “em crise”, “instáveis”. Não temos a pretensão de realizar uma investigação partindo do pressuposto de
criar um binômio e identificar que é bom ou ruim nos espaços educativos que são legítimos e legitimados por todos
nós. Trabalho assim, na perspectiva de entender a universidade e a escola como uma instituição organizada e que
guarda relações científicas específicas, um local de produção sistemática de conhecimento. Trabalhamos com a
hipótese que os espaços educativos trazem marcas de vivências expressivas da sua condição de ser jovem, e nesses
espaços há possibilidade de reinventar a própria discussão acerca da juventude, que torna mais propícias a amplitude
nos seus diferentes entendimentos e possibilidades. Procuraremos evidenciar as potencialidades e entendimentos dos
jovens como sujeitos políticos em busca de visibilidade social. Desse modo, temos desenvolvido no âmbito do projeto
uma ação denominada “Papo jovem”, como modo de interlocuções entre os jovens da universidade e da escola básica
diante de temas e questões que perpassam pelo cotidiano de vida e\ou escolar. A ideia de encontros em formatos de
oficinas\ atividades em que o diálogo e as mediações possíveis sejam o método mais presente. É relevante a
construção de um quadro de significação com categorias que permitam o reconhecimento das falas e escutas dos
próprios jovens.

 
Equipe: 

SÔNIA MARIA TOBIAS DOS SANTOS , MEIRIELEN APARECIDA MENDONÇA DA CONCEIÇÃO ,
MARLENE ANGELO DA SILVA , PATRICIA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS , MARCELO JOSE DERZI
MORAES, ELAINE FERREIRA REZENDE DE OLIVEIRA, MARIO PIRES SIMÃO, MARIANE DE OLIVEIRA
BITETI, ISAAC MOURA QUINTANILHA.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): TATIANA GALIETA NACIMENTO

CONTATO: tatigalieta@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão possui como objetivo oferecer oficinas pedagógicas sobre variados temas da Biologia a
professores de Ciências e Biologia visando sua formação continuada dentro de uma visão extensionista dialógica e de
alfabetização científica ampliada. No segundo semestre de 2016 foi realizada a primeira edição do "Curso Integrado
de atualização para professores de Ciências e Biologia: temas da Biologia para a alfabetização científica na educação
básica". Foram oferecidas oito oficinas por professores do DCIEN/FFP: 1) Leitura e escrita nas aulas de Ciências:
formação para a alfabetização (científica)? (Profa. Tatiana Galieta), 2) A célula atrás das Lentes do Microscópio
(Profa Flavia Venancio), 3) Vamos construir um cladograma? (Profs. Rosana Lima e Luis Dorvillé), 4) Propagandas
de TV como recursos didáticos no tratamento de questões sociocientíficas (Profas. Amanda Lima e Francine Pinhão),
5) Ensino de Ciências e Cultura Afro-Brasileira: uma junção possível? (Profa. Ana Cléa Ayres Braga), 6) Aprendendo
sobre jogos cooperativos (Profa. Regina Mendes Lisbôa), 7) As plantas medicinas e a escola: o que sabemos? (Prof.
Marcelo Guerra) e 8)Observação de aves como atividade potencializadora de percepção ambiental (Prof. Ricardo
Santori). Participaram do curso 16 professores. A segunda edição do curso de atualização será realizada nos meses de
setembro e outubro de 2018. Desta vez, abrimos a oferta de oficinas para profissionais externos à UERJ. Serão cinco
oficinas de 2 ou 4 horas de duração: 1) Uso de aplicativos no Ensino de Ciências e química (Profa. Lilian Garcia –
mestranda PPGEAS), 2) Saúde, para além da presença e ausência de Doenças (Prof. Luan da Silva– SME-RJ), 3) 10
minutos contra o Aedes (Profa. Dra.  Rafaela Bruno e Dra. Luana Farnesi – Fiocruz), 4) Astronomia para o ensino de
Ciências (Profa. Cristina Behrsin) e 5) Produtos audiovisuais como recursos didáticos para o tratamento de questões
sociocientíficas (Profas. Amanda Lima e Francine Pinhão).

 
Equipe: 

Tatiana Galieta Nacimento, Thiago Christian da Silva Ribeiro.



 
VEM ... COM A GENTE:  LINGUAGEM, INFÂNCIA E FORMAÇÃO NA RODA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRUNA MOLISANI FERREIRA ALVES

CONTATO: bruna.alves@uerj.br

 

Resumo: 

O objetivo deste trabalho é compartilhar as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de extensão que estamos
desenvolvendo na Faculdade de Formação de Professores e na escola pública parceira do projeto. Realizamos um
seminário aberto e encontros mensais para debates sobre temas relacionados à linguagem e infância na universidade,
além de oficinas com as crianças e as professoras da escola. Tais oficinas visam à produção de materiais em
diferentes linguagens através da livre expressão dos sujeitos envolvidos.

 
Equipe: 

Bruna Molisani Ferreira Alves, Bruna dos Santos Cruz Borges.



 
ASPECTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS, E DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA EXTRAÇÃO DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS NO NOROESTE FLUMINENSE.

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE GEOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS CRISTINA VARGAS GARRIDO

CONTATO: thaisvargasuerj@gmail.com

 

Resumo: 

A extração de pedras ornamentais, e suas consequências para a população, de áreas, das microrregiões Santo Antônio
de Pádua, e Itaperuna, Noroeste Fluminense, RJ é o tema desta pesquisa. Tal estudo, abrangente desta atividade,
busca verificar, como ela se reflete no meio ambiente, e na vida da população em geral, considerando os aspectos
naturais, ambientais, sociais, e de saúde. Para tanto, o presente trabalho é uma pesquisa de parcerias entre o
Departamento de Mineralogia e Petrologia Ígnea da Faculdade de Geologia da UERJ, e a Universidade Iguaçu,
Campus V, Itaperuna. Assim sendo, de formas inter e transdisciplinar abrangerá os cursos de Geologia, Engenharia,
Medicina, e Direito, dessa forma conhecendo, a realidade local da explotação das rochas, e intervindo nas questões
relacionadas à preservação ambiental, sustentabilidade, casos clínicos que acometem os trabalhadores deste
segmento, reflexos para a população, e conflitos jurídicos. Fazendo a integração de conhecimentos entre a
universidade e a comunidade, delineando este projeto de Extensão universitária, que visa, portanto, o respeito à
pessoa e sustentabilidade.

 
Equipe: 

Thais Vargas, Fabio Fully, Sebastião Dias, Rafael Dutra, Marcela Perroti, Andre Campos.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE GEOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MIGUEL ANTONIO T ARAUJO SOUZA

CONTATO: tupinambamiguel@gmail.com

 

Resumo: 

Transformar o Conhecimento Geológico Básico em Geodiversidade. Esta é a linha de atuação do Projeto Caminhos
Geológicos na UERJ em 2018. A experiência coroa 30 anos de  ensino e pesquisa em mapeamento geológico no
Estado do RJ, que resultou na publicação, em 2016, do Mapa Geológico e Nota Explicativa do Estado do Rio de
Janeiro, em parceria UERJ-CPRM. Por demanda do Serviço Geológico do Brasil -CPRM, a equipe do Projeto
Caminhos Geológicos na UERJ está apoiando a produção  do capitulo-base de Geologia para o livro Geodiversidade
do Estado do Rio de Janeiro, que irá acompanhar o Mapa de Geodiversidade do RJ, em preparação por equipe da
CPRM. Transformar o conhecimento do Mapa Geológico do RJ em Geodiversidade é uma forma direta de extensão,
para a Sociedade, da Ciência produzida pela Universidade.

 
Equipe: 

Mariana Ximenes - bolsista de extensão, Monica Heilbron - professora  titular DGRG FGEL, Julio Cesar Horta de
Almeida - professor associado DGRG  FGEL, Luis Guilherme do Eirado Silva - professor adjunto DGRG FGEL,
Claudio de Morisson Valeriano - professor titular DGRG FGEL, Caroline Peixoto - professora assistente DGRG
FGEL, Miguel Tupinambá - prof ass DGRG FGEL Coord. Projeto Caminhos Geologicos UERJ.



 
ROCHAS ORNAMENTAIS, UM ESTUDO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE GEOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS CRISTINA VARGAS GARRIDO

CONTATO: thaisvargasuerj@gmail.com

 

Resumo: 

Rochas Ornamentais, Um Estudo para o Ensino Fundamental
Coordenador: Thais Vargas 
Equipe: Thais Vargas; Anderson Santos; Werlem Holanda; Andre Campos; Marcela Perroti. 
O presente projeto é de natureza interação universidade-escola e a temática é a Geociências. Tem o objetivo de prover
a disseminação dos conceitos da geologia, contribuindo para a melhoria do Ensino nas Escolas Públicas, mediante
atualização acadêmica de professores dos Ensinos Fundamental e Médio ao serem oferecidos ensinamentos sobres as
rochas naturais e ornamentais, sobretudo, os presentes no patrimônio construído do Rio de Janeiro. Dessa forma,
propõe a realização de atividades e trabalhos, buscando a expressão geocientífica, em linguagem simplificada,
objetiva e acadêmica, agilizando assim, o aprendizado, como é necessário a dinâmica da realidade vivenciada, pelos
professores atuais das escolas de ensino básico e médio do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

 
Equipe: 

Anderson Santos, Werlem Holanda, Andre Campos, Marcela Perroti, Thais Vargas.



 
APRESENTANDO A MARICULTURA PARA JOVENS: DESPERTANDO VOCAÇÕES PARA O 
EMPREENDEDORISMO ATRAVÉS DE ABORDAGENS EDUCACIONAIS INOVADORAS.
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Resumo: 

No litoral sul fluminense encontra-se implantado importante polo de maricultura onde são cultivados moluscos
bivalvos (a vieira Nodipecten nodosus e o mexilhão Perna perna), o peixe bijupirá (Rachycentron canadum) e a
macroalga carragenófita (Kappaphycus alvaresi). A  atividade é importante para a geração de renda e emprego, na
manutenção da identidade de comunidades tradicionais caiçaras e dialoga bem com a vocação turística da região. No
entanto poucos jovens ingressam efetivamente na maricultura, encarando-a apenas como um trabalho temporário, sem
investimento em qualificação e engajamento. Com isso o perfil dos maricultores vem envelhecendo o que pode
comprometer a ampliação e/ou continuidade da maricultura na região. O presente trabalho objetiva dar visibilidade a
maricultura junto aos jovens, apresentando a atividade como viável ambiental, econômica e socialmente. Buscamos
inserir assuntos pertinentes a maricultura na disciplina ciências biológicas durante o ensino médio, fase onde desperta
a busca vocacional. Os conteúdos serão apresentados via aula expositiva, fixados através do uso de jogos didáticos e
avaliados em mídia social pelos alunos e por avaliação formal pelos professores. Todo o material (fundamentação
teoria, recursos audiovisuais, jogos) serão disponibilizados para os professores participantes do projeto na forma de
ebook. Cada jogo tratará um conjunto de conteúdos: bioecologia de organismos cultivados (jogo da memória),
relações tróficas (dominó), estruturas em aquicultura (maquete), relações ecológicas (jogo de cartas) e conflitos de
uso na região costeira (jogo de tabuleiro). Dessa forma buscamos contribuir ao desenvolvimento sustentável da
maricultura no litoral fluminense envolvendo jovens que poderão se tornar empreendedores com visão uma mais
crítica e inovadora da cadeia produtiva.
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Resumo: 

O presente trabalho apresenta uma abordagem de facilitação ao acesso de leigos à temas relacionados à área de
oceanografia e meio ambiente e a partir de plataformas digitais dar acesso a sociedade de maneira rápida e
compreensível um conteúdo de qualidade técnica e científica produzido pela equipe de alunos e professores do
Laboratório de Oceanografia Física-LABOFIS da Faculdade de Oceanografia-FAOC. Trata-se de um instrumento
para popularização de conteúdos originados pela pesquisa, estudos realizados no laboratório e trabalhos curriculares
dos estudantes. 
A temática abordada foi a erosão das praias do Município do Rio por se tratar de tema relevante quanto a segurança
pública e de interesse social quanto a proteção ao patrimônio. A erosão costeira pode pôr em risco o bem estar das
pessoas, causar danos estruturais e em casos extremos ser considerada um desastre natural.
Saber como esses processos se originam e qual a vulnerabilidade das praias é crucial para categorizar seus riscos.
Foram identificados pontos de maior ocorrência nas praias do município do Rio de Janeiro a partir da análise de
reportagens arquivadas no Banco de Reportagens do LABOFIS  e observadas as frequências dos eventos erosivos em
cada uma delas bem como do seu potencial destrutivo. Também foram caracterizados a presença de estruturas e os
usos das pessoas para uma maior clareza na projeção de riscos e potenciais danos.
Com essas informações, transformamos os resultados em linguagem acessível ao público leigo. A difusão das
informações só foi possível com a criação do blog Olhar Oceanógrafo onde estão publicados os resultados das
pesquisas oferecendo ao leitor o melhor entendimento possível através de elementos visuais e gráficos. Para divulgar
o conteúdo, dispomos de uma página no Facebook. Em suma, visamos produzir conteúdo de fácil entendimento para
despertar o interesse e a participação da população em questões oceanográficas e ambientais relevantes e gerar uma
opinião pública esclarecida
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Resumo: 

A Oceanografia é uma ciência relativamente recente, principalmente no Brasil, e ainda precisa ser divulgada no país
para um melhor aproveitamento pela população. Esse trabalho tem por finalidade disseminar conhecimentos
científicos através de meios de comunicação em massa (MCMs), visando as demandas do mundo globalizado.
Através do canal de comunicação social "Olhar Oceanográfico" é realizada a disseminação de conhecimentos
científicos de Oceanografia com áreas correlatas e de linguagem acessível ao público em geral. Os principais acessos
desse canal são uma página de blog (www.olharoceanografico.com) e a página no Facebook, onde continuamente são
divulgados conteúdos como textos, trabalhos, fotos e vídeos relacionados aos principais temas da área: Oceanografia
Física, Oceanografia Biológica, Oceanografia  Geológica, Oceanografia Química,  Oceanografia Costeira e
Meteorologia.  A partir da divulgação são avaliados os temas que tiveram maior repercussão através de estudos
estatísticos. Desta forma, identificam-se os temas científicos que chamam mais atenção do público leigo, quais são os
interesses da sociedade e quais serão de interesse para a economia e desenvolvimento do país. Um levantamento
histórico da Oceanografia foi realizado para que o público possa ter maior reconhecimento desse novo campo de
trabalho que vem sendo formado, para que mais profissionais possam conquistar seu espaço no mercado de trabalho.
O projeto foi iniciado recentemente e, portanto, a segunda parte ainda a ser executada estará voltada para entrevistas
tanto para a comunidade leiga quanto para a comunidade científica. Serão realizados levantamentos com entrevistas
ao público leitor e a ideia é saber a relação entre a porcentagem de pessoas que já conheciam e pessoas que não
conheciam a Oceanografia. A partir daí, será possível quantificar e caracterizar o tipo de público atingido com a
divulgação científica da Oceanografia bem como os seus principais interesses na área em questão.
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Resumo: 

O PRODIV foi criado para divulgação da Oceanografia como ciência, curso e profissão, além da conscientização
ambiental com relação aos oceanos. Desde meados dos anos 1990 atua junto a alunos do ensino fundamental/médio
de escolas públicas/particulares, bem como junto aos graduandos do curso de oceanografia. 
Externamente o projeto atua por palestras e participações em feiras de profissão/ciências; respostas a dúvidas e
questionamentos via email, página do facebook e telefone; apoio à orientação vocacional especializada; visitas
guiadas às instalações da faculdade, visando desvendar os mistérios da oceanografia a possíveis candidatos ao
vestibular UERJ para o curso.
Internamente são realizadas ações de recepção/conscientização/incentivo aos alunos do curso na “Abertura do Ano
Acadêmico da Faculdade de Oceanografia”, onde temos: 
-  “Aula Inaugural” – realizada por renomados palestrantes falando de assuntos atuais de relevância para
oceanógrafos. Em 2018 tivemos o Dep. Carlos Mink como palestrante.
- “Ciclo de Palestras de Ex-alunos” – convidamos ex-alunos do curso, hoje atuando no mercado de trabalho, para
falarem de suas carreiras, aproximando calouros e veteranos à vivência da oceanografia enquanto profissão. Busca-se
trazer oceanógrafos das mais variadas áreas de atuação, de forma a mostrar a diversidade de atuação do profissional.
- “Trote Ecológico” - alternativa ao trote comumente propagado entre os alunos das graduações do país. Realizado em
Copacabana, cartão postal do Rio, promove-se uma gincana entre os calouros do curso com a coleta de lixo da areia,
conscientização ambiental e difusão da oceanografia entre os banhistas. 
As atividades do PRODIV visam reduzir da evasão do curso, a conscientização da importância do profissional
oceanógrafo e sua responsabilidade junto a sociedade, e o desenvolvimento da “Mentalidade Marítima” em todos
alcançados pelas ações do projeto.
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Resumo: 

Será apresentado o intercâmbio de conhecimentos realizado nos anos de 2017/2018, em diferentes espaços ligados às
discussões ambientais, sendo formais ou não. Os alvos principais foram  as escolas, feiras, conselhos gestores de
unidades de conservação, conselhos de  Meio Ambiente (municipais e estaduais), rodas de conversas, fóruns  de
discussão, discussões em rede entre outros espaços que geram um processo de alimentação entre o ensino e a pesquisa.
Dentre os objetivos específicos alcançados, destaca-se o mapeamento das áreas de atuação do projeto, que contou
com uma seleção e atuação em locais onde desenvolvemos o tema sobre os manguezais no Rio de Janeiro. Nesse
quesito as escolas foram objetivadas como alvo prioritário de desenvolvimento das atividades e dentre estas as que
estavam mais próximas áreas de manguezal. Assim, o projeto participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
de 2017,entre outras atividades no qual foram realizadas diversas atividades como: exposição de fotos, palestras e
estande com pôster. Todas visando o diálogo e abertura de espaço de discussão com outras instituições do Rio de
Janeiro.
A abordagem adotada deu-se pelo compartilhamento da discussão dos assuntos abordados nestes espaços com o
grupo de estudantes de graduação e pós-graduação do laboratório. A adoção desta prática fez com que muitos alunos
tivessem contato com o ambiente externo à universidade e desta forma enxergassem, dentro de suas práticas no
laboratório de pesquisa, formas de aplicar a informação científica. De modo geral, pode-se notar que as questões
levantadas, como por exemplo responder qual a natureza da matéria orgânica em manguezais,  mantém os alunos
mais focados em suas atribuições de pesquisa, pois estes se apoderam da responsabilidade em respondê-las de
maneira direta as pessoas fora da academia. 
Percebemos também que ao colocar o aluno diante de reflexões mais profundas de seu papel social, ou seja, como
também como um agente transformador.
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SÍNDROMES DE ENVENENAMENTO POR MOLUSCOS: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO PARA 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANESSA DE MAGALHAES FERREIRA

CONTATO: nupasuerj@gmail.com

 

Resumo: 

A maricultura sul fluminense gera renda, emprego e produz alimento de qualidade firmando-se como importante
atividade ao desenvolvimento da região. No entanto os moluscos podem se tornar veículos das Síndromes de
Envenenamento por Moluscos caso estejam contaminados por ficotoxinas (produtos naturais marinhos produzidos por
algumas espécies de microalgas sob determinados contextos ambientais). Contribuindo para a segurança alimentar a
presença essas substancias deve ser monitorada conforme previsto no Programa Nacional de Controle Higiênico
Sanitário de Moluscos Bivalves. Porém apenas moluscos produzidos em Santa Catarina encontram-se contemplados
neste programa até o presente momento. Com isso não há disponibilidade de informação sistemática sobre ficotoxinas
para que sejam tomadas medidas de gestão do problema caso ocorram no litoral fluminense. Há relatos da ocorrência
de microalgas potencialmente produtoras de toxinas diarreicas, paralisantes e amnésicas nas baías de Sepetiba e Ilha
Grande configurando assim um perigo real que deve ser gerenciado sob enfoque multidisciplinar. O presente trabalho
objetiva trazer os profissionais da área de saúde para discutir essa problemática, e assim contribuir a realização de
diagnóstico e tratamentos adequados caso surjam casos de intoxicação por ficotoxinas. Serão apresentados os
instrumentos desenvolvidos para uso neste trabalho: questionário estruturado monocego para caracterizar a percepção
do público alvo em relação as ficotoxinas e aos moluscos como indicadores sanitários; o banco de dados com artigos
médicos sobre ficotoxinas (mecanismos de ação tóxica, toxicocinética e dinamica, epidemiologia, anamnese,
tratamento) e os cartazes informativos sobre as síndromes e seus diagnósticos para serem fixados em locais de
atendimento emergencial. Dessa forma pretendemos contribuir ao fomento da maricultura na região levando em
consideração a salvaguarda da saúde pública.
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Resumo: 

A Mucosite Oral é a complicação mais freqüente em pacientes submetidos a quimioterapia (QT)  e radioterapia
( RT) , devido a danos diretos a células, tecidos e vasos sanguíneos , injúria ao DNA, apoptose , alterações teciduais e
aumento de células pró inflamatórias. Acomete a mucosa do trato gastro-intestinal , especialmente oral e orofaringe,
sendo mais freqüente nas mucosas não queratinizadas como lábio , ventre de língua , palato mole e mucosa jugal.
Normalmente apresenta-se com eritema, úlceras, sangramento e exudato necessitando ao paciente de altas doses de
opiacios. 
 O LASER ( aplicação de luz por emissão estimulada de radiação) de baixa intensidade, possui efeitos analgésicos ,
antiinflamatórios e biomodulador,atuando sobre os sintomas da mucosite. O laser utilizado neste projeto foi o de
AsGaAl (Arseneto de Gálio e Alumínio) ,com  potência máxima de 40mV no comprimento de onda de 680nm desta
forma caracterizando o laser vermelho,e  780nm em potência máxima de 100mV caracterizando o infra-vermelho. 
CEP/HUPE: 2680/2010
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ASSISTÊNCIA NO TRATAMENTO PERIODONTAL EM PACIENTES COMPROMETIDOS 
SISTEMICAMENTE.
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Resumo: 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica que afeta o periodonto e pode levar à perda dos tecidos de suporte
dos dentes. A sua progressão é influenciada por múltiplos fatores, incluindo genéticos e sistêmicos. Seus efeitos
podem afetar a qualidade de vida do indivíduo. O objetivo deste projeto é atender pacientes com periodontite com
comprometimento sistêmico, pois há inter-relação de algumas doenças sistêmicas e medicamentos com a
periodontite. Atualmente, o projeto possui 234 pacientes tratados para a doença periodontal desde 2011. Destes, 145
são hipertensos, 62 diabéticos. Vários possuem SIDA. Ao realizar o questionário de qualidade de vida – versão
brasileira do Oral Health Impact Profile (OHIP-14), as respostas de maior impacto foram: “Você ficou preocupado?”
e “Você ficou com vergonha?”, com médias respectivas de 2,28 e 1,71 (de 0 a 4). Concluiu-se que os problemas nos
dentes e/ou gengiva geram um forte impacto na vida social do paciente.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO CLÍNICO DE RESTAURAÇÕES COM DIFERENTES RESINAS BIS-
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Resumo: 

A resina composta, indicada para restaurações inlay/onlay, é uma modalidade de tratamento adequado para restaurar
cavidades médias e grandes em dentes posteriores. A evolução tecnológica das resinas foi capaz de desenvolver
materiais alternativos, de qualidade superior aos tradicionais utilizados em restaurações de coroas totais em dentes
posteriores. Integrar a assistência odontológica à avaliação de performance de materiais de última geração, com o
propósito de identificar potenciais produtos cujas características permitam ampliar o acesso dos pacientes ao
procedimento, a um menor custo e com emprego de produtos de boa performance clínica. O atendimento clínico aos
pacientes da Faculdade de Odontologia da UERJ e do Serviço de Odontologia da Policlínica Piquet Carneiro será
realizado de acordo com as seguintes etapas: seleção de pacientes; seleção de dentes em que deverão apresentar
oclusão funcional com seus antagonistas e ter no mínimo um ponto de contato com os elementos adjacentes;
documentação radiográfica e fotográfica; confecção das restaurações em que serão avaliados os aspectos de
performance clínica e reavaliações clínicas das restaurações e tecidos periodontais em intervalos de 1, 3, 6, 12, 18 e
24 meses e sucessivamente a cada semestre. A possibilidade de ofertar procedimentos com menor complexidade,
baixo custo, de relativa facilidade, pouca sensibilidade técnica e respeitando critérios de desempenho clínico
satisfatórios, pode facilitar o acesso deste procedimento clínico por uma parcela maior da população; divulgar seus
resultados em evento científico e produzir artigo científico na área de conhecimento.
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Resumo: 

O projeto desenvolve-se no Hospital Universitário Pedro Ernesto, Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente
(NESA). Compreende, essencialmente, a realização de ações de promoção de saúde bucal integradas às demais ações
do NESA, voltadas para os adolescentes hospitalizados. O plano de intervenção é elaborado  a partir da coleta de
dados sobre hábitos, processo saúde/doença e percepções dos adolescentes em relação à necessidade de cuidados com
a saúde bucal. Participaram do projeto, até o presente momento, 13 adolescentes, 5 do sexo feminino (38%) e 8 do
sexo masculino (62%), com idades  variando de 12 a 18 anos. Estes pacientes  residem em diversas regiões do Estado
do Rio de Janeiro e são portadores de diversas patologias. Os resultados mostraram que todos já receberam , em
algum momento, informações sobre saúde bucal, com destaque para a atuação da escola e de cirurgiões-dentistas
lotados em unidades de saúde. Porém, doze (12) adolescentes (92,0%) informaram que não havia regularidade em
relação a atenção odontológica (visitas ao dentista).  92,0% realizavam a própria higiene, sem colaboração dos pais,
responsáveis ou profissionais de saúde. 92,0 % relataram que os pais/responsáveis estimulavam a realização da
higiene bucal.  9 adolescentes (69%) atribuíram muita importância a saúde bucal, destacando como motivos a
estética, manutenção da saúde e interação social. A maior parte dos adolescentes (92%) realizavam a escovação dos
dentes pelo menos 2 vezes ao dia e 77,0 % utilizavam escova macia. 10 adolescentes (77,0%) já observaram
sangramento gengival à escovação e 5 (38,0%) com uso de fio dental. Importante destacar que 62,0% dos
adolescentes não utilizavam fio dental diariamente. Todos os adolescentes utilizavam em sua alimentação açúcar, mas
a maioria (77%) relatou que o consumo ocorria poucas vezes ao dia.  Os dados, até o presente momento, sinalizam
para a necessidade de ampliação das ações de saúde bucal, de modo a manter e/ou restabelecer a saúde deste grupo.
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Resumo: 

METAS ALCANÇADAS
- O projeto atende pacientes tanto para exames radiológicos quanto para atendimento aos pacientes com necessidades
especiais, reduzindo a demanda para o estado do Rio de Janeiro;
- As parcerias com outras especialidades da área de saúde foram estabelecidas tanto no que condiz ao tratamento em
conjunto com a Psicologia ao Paciente com deficiência quanto ao uso do espaço do núcleo pelas áreas da
Oftalmologia, Cirurgia Plástica e do Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais (CTAC) inseridas na
Policlínica Piquet Carneiro (PPC). 
- Também temos uma parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) da PPC. Na Radiologia Odontológica a
parceria se amplia por meio de trabalhos com as Instituições, como: Laboratório de Ciências Radiológicas (LCR),
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
- Registramos uma parceria com Centro Odontológico para Pacientes Especiais (COPE) da Associação Brasileira de
Odontologia do Rio de Janeiro por meio de uma pesquisa que tinha como objetivo determinar o Perfil
Sociodemográfico e Odontológico dos Pacientes com Necessidades Especiais atendidos no COPE-ABO/RJ que
resultou em uma publicação em revista indexada e para o Núcleo de Atendimento a PNEs da UERJ, criou-se um
banco de dados contemplando as principais características sócio-demográficas e odontológicas dos pacientes já
atendidos e que serão atendidos no futuro;
- Conseguimos realizar a maioria do tratamento odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) em
ambiente ambulatorial, diminuindo o número de tratamento realizado sob anestesia geral e consequentemente os
custos;
- Redução do foco de infecção e melhora da saúde oral dos pacientes, por meio do tratamento odontológico realizado
ambulatorialmente, periódico e otimizado.

 
Equipe: 

Carina Almeida Pires, Luciana Freitas Bastos, Marcelo Daniel Brito Faria, Daniela Bastos, Fernanda Barja Fidalgo
Silva de Andrade, Débora Lúcia Teixeira Medina de Figueiredo, Bruna Michalski dos Santos, Thays Teixeira de
Souza, Ricart Gil Macedo, Bruna Lavinas Sayed Picianni, Luiz Flavio Martins Moliterno.



 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES OROFACIAIS, DISFUNÇÕES 
TEMPOROMANDIBULARES E OCLUSAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLORENCE MITSUE SEKITO

CONTATO: fmsekito@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação de poster apresentando as atividades realizadas no projeto de atendimento  à comunidade atendida na
clínica de Dor Orofacial e disfunções Temporomandibulares. O atendimento de caráter multidisciplinar às pessoas da
comunidade que procuram a clínica de dor orofacial, DTM (disfunção Temporomandibular) e oclusão da FO-UERJ,
em busca de diagnóstico, tratamento e informação. Incentivou-se alunos de vários períodos a se familiarizar com as
atividades e 
 a interação com pacientes em relação à orientações de auto-cuidado para prevenção das DTMs, e de conscientização
de hábitos perniciosos. Houve início de atividades junto ao departamento de comunicação digital e virtual da UERJ,
no sentido de fomentar folhetos de informação de saúde oral, qualidade de sono, conscientização da importância de
hábitos posturais corretos para melhoria da qualidade de saúde geral.

 
Equipe: 

FLORENCE MITSUE SEKITO, MARIANA RIBEIRO DE MORAES REGO, JONATHAN C. SOUZA, MAYRA
CARDOSO.



 
EFEITO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NANCY DE ASSIS FERREIRA

CONTATO: nancy.assis64@gmail.com

 

Resumo: 

Uma recomendação unânime importante na comunidade científica, é que todos os pacientes com câncer sejam
submetidos a um exame oral antes de iniciar a terapia oncológica. A maioria das complicações orais e sistêmicas
provenientes do tratamento oncológico,  podem ser prevenidas ou reduzidas em sua severidade, se os pacientes forem
acompanhados antes, no decorrer e após o tratamento do câncer. Os principais efeitos colaterais do tratamento
oncológico são as mucosites, que podem causar problemas nutricionais severos, a hipossalivação, cáries de radiação e
osteonecrose. O padrão atípico das cáries em dentes irradiados leva à desintegração dos tecidos dentários, efeito
importante observado após a radioterapia de cabeça e pescoço, que influencia severamente na qualidade de vida dos
pacientes oncológicos.  Esse fato ainda pode ser piorado se somado à presença de infecções dentárias prévias ao
tratamento do câncer. As consequências desta desintegração de tecido dentário complica o estado geral do paciente. O
estabelecimento de um regime de trabalho e protocolos de atendimento odontológico ao paciente oncológico,
necessita fazer parte de uma prática diária no tratamento quimio e radioterápico dos pacientes oncológicos.

 
Equipe: 

Ana Caroline Penchiná de Souza, Nancy de Assis Ferreira , Renato Liess Krebs, Carlos Antonio Freire Sampaio,
Helio Rodrigues Sampaio Filho, Raquel Richelieu Lima de Andrade Pontes, Tauby de Souza Coutinho Filho, Ricardo
Guimarães Fischer, Wagner Pereira Coutinho Filho,  Ricardo Herzog Marchiori, Élio Vaz da Silva.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERA LIGIA VIEIRA MENDES SOVIERO

CONTATO: verasoviero@gmail.com

 

Resumo: 

A Hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um defeito de mineralização do esmalte que afeta primeiros molares
permanentes e, frequentemente, também incisivos permanentes. Clinicamente, apresenta-se como opacidades
demarcadas no esmalte que variam entre branco, creme, amarelo e marrom. A hipomineralização torna o esmalte
mais poroso, favorecendo fraturas pós-eruptivas e o desenvolvimento de cárie. Sua prevalência varia de 2,8% a 40% e
sua etiologia ainda não é definida. O objetivo do projeto é identificar e tratar os pacientes com HMI, além de
incentivar e produzir conhecimento científico através do ensino e pesquisa. Atualmente, o projeto tem 123 pacientes
cadastrados. O projeto vem se tornando referência para alguns serviços de odontologia que têm encaminhado
pacientes para diagnóstico e tratamento, o que reforça sua importância para a população. Na comunidade científica, o
projeto contribuiu com a produção de trabalhos científicos por meio de três dissertações de Mestrado concluídas, uma
de Mestrado e três de Doutorado em andamento. No último ano, foram apresentados 5 trabalhos em eventos, sendo 1
em congresso no exterior, e um artigo científico foi publicados na Clinical Oral Investigations (Qualis A1, FI 2,39).
As atividades de pesquisa têm propiciado colaborações com outras universidades no Brasil e no exterior. O impacto
do projeto na própria FO-UERJ também merece um destaque especial. Desde 2013-2, o tema passou a integrar a
disciplina de Odontopediatria sob o formato de seminário que, atualmente, ocorre semanalmente envolvendo
estudantes de graduação, Mestrado e Doutorado. A realização de um levantamento ao nível populacional da
prevalência de HMI, que foi um dos últimos objetivos do projeto, está sendo realizado por uma das estudantes de
Mestrado. Os objetivos futuros são fortalecer o projeto como referência de estudo sobre o tema, dar seguimento aos
atendimentos e aos projetos de pesquisa, além de fomentar ainda mais as atividades de ensino na FO-UERJ.

 
Equipe: 

Sharon Fridman, Glaucia dos Santos Athayde Gonçalves, Gabriela Caldeira Andrade Americano, Roberta Costa
Jorge, Patricia Papoula Gorni dos Reis, Vera Mendes Soviero.



 
LABORATÓRIO DE HUMANIDADES ODONTOLOGIA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA DE BRITO SILVA

CONTATO: fernanda.brito.s@hotmail.com

 

Resumo: 

O funcionamento do projeto, os textos selecionados para leitura em conjunto, os títulos de livros sugeridos, as
dificuldades encontradas e a experiência de se utilizar portifólio para a descrição das trajetórias dos participantes
serão apresentadas através de um painel nessa edição da UERJ sem Muros.

 
Equipe: 

Fernanda de Brito Silva, Angela Maria Moreira.



 
LIGA ACADÊMICA DE PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA (LAPE)

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MÔNICA SIMÕES ISRAEL

CONTATO: monicasisrael@yahoo.com.br

 

Resumo: 

A Liga Acadêmica de Patologia Bucal e Estomatologia (LAPE) foi fundada em Março de 2018 por acadêmicos da
Faculdade de Odontologia (FO) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), visando divulgar e amplificar o
conhecimento sobre a Patologia Bucal e Estomatologia, bem como as lesões bucais que acometem a população. Visto
que a  Estomatologia e Patologia Bucal são constituídas por diferentes áreas e segmentos dentro da Odontologia, a
Liga, enquanto instituição, almeja unificar tais conhecimentos e repassá-los de forma integrada aos seus membros. A
atuação da LAPE envolve três vertentes fundamentais: extensão, ensino e pesquisa. Embora vinculada a FO, sua ação
é atribuída a todo território nacional incluindo as instituições hospitalar e de ensino, bem como qualquer órgão
correlacionado a tais atividades e suas implicações na saúde humana. Em julho de 2018, a LAPE foi aceita como um
projeto de extensão.
Até o momento foram realizadas as seguintes atividades:  Aula Inaugural da Liga ; Credenciamento dos alunos
ligantes ; Terapia FotoDinâmica da lesão bucal Quelite Actínica ; Postagens na mídia social Facebook  sobre lesões
bucais e exames complementares e projeto Sala de Espera.

 
Equipe: 

Mônica Simões Israel , Pedro Henrique Barbosa Loureiro , Letícia Marguerite Galo Moutinho, Manuella Braun de
Oliveira España , Andressa Rocha Fiorenzano, Maria Eliza Barbosa Ramos , Thaís Pimentel Bahia , Nathália de
Almeida Freire , Fábio Ramôa Pires, Bruno Teixeira Gonçalves Rodrigues .



 
MANUTENÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL EM IDOSOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): TANIA MARIA GALHEIGO

CONTATO: tgalheigo@hotmail.com

 

Resumo: 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, datado de 2017, o número de pessoas idosas no
Brasil tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Assim, torna-se importante um projeto direcionado para
este público-alvo, pois as pessoas querem envelhecer com qualidade de vida e a manutenção dos dentes é
fundamental para o bem-estar do idoso. O objetivo deste projeto é minimizar a recorrência e a progressão da doença
periodontal evitando a perda dentária em pacientes idosos que previamente foram tratados das doenças periodontais
crônicas. O projeto teve inicio em 2018. A amostra inicial, até julho de 2018, foi composta de 9 pacientes, sendo 2
homens (22%) e 7 mulheres (78%), com idades entre 60 e 79 anos, com média (DP) de 72,13 (6,90) anos. Destes
pacientes, apenas 1 era fumante e diabético (11%). Todos os pacientes apresentaram Periodontite Crônica localizada
de gravidade moderada. O numero médio (DP) de dentes remanescentes era de 25,11 (3,03). Considerando apenas os
sítios doentes, a profundidade de sondagem média (DP) foi de 4,03 (1,01)mm e o nível de inserção médio de 4,69
(0,27) mm. Em relação à higiene bucal, eles apresentaram alto índice de biofilme visível, com média e DP de 60,91%
(16,89%). Por fim, ao avaliar a presença de sangramento, verificou-se que, em média (DP), 17,81% (9,02%) das faces
avaliadas apresentavam sinal clínico de inflamação. Portanto, embora os pacientes idosos incluídos no projeto
apresentem poucas perdas dentárias, percebe-se que eles têm dificuldades especificas na higienização dos dentes e no
controle da inflamação, justificando um programa de acompanhamento regular.

 
Equipe: 

Tania Maria Galheigo, Antonio Carlos Canabarro Andrade Júnior, Andressa Salomão Lopes, Ana Caroline Penchiná
de Souza, Daniella Malhães, Hellen Nascimento, Ingrid Cleópatra dos Santos Santiago, Luana Maia Barbosa, Paulo
Rogério Nunes Barbosa.



 
ODONTOLOGIA MÉDICA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ELIZA BARBOSA RAMOS

CONTATO: mariaelizar@ig.com.br

 

Resumo: 

A Promoção da saúde bucal, no seu sentido mais amplo, e talvez o mais apropriado, é uma ação global objetivando a
melhoria na qualidade de vida das pessoas com foco na Odontologia. Saúde bucal é só uma pequena parte de um
todo. O objetivo deste projeto é trabalhar com promoção de saúde bucal, tratando e controlando os problemas bucais,
evitando assim que os mesmos se agravem. Através da orientação da população alvo para a adoção de hábitos
saudáveis e medidas preventivas na cavidade bucal diariamente. Devido a uma parceria entre a FOUERJ e a Pediatria
HUPE-UERJ, é realizada uma avaliação da saúde bucal das crianças do ambulatório/enfermaria, através de exame
clínico odontológico. É feita a doação de escovas de dente/creme dental. O projeto é realizado semanalmente. Avalia-
se a quantidade de elementos dentários cariados e índice de biofilme visível. A maioria das mães é participativa. Pode-
se concluir que o projeto supre uma lacuna de prestação de serviço para as crianças/pais do Ambulatório de Pediatria
e possibilita melhores condições sistêmicas/bucais para as crianças.

 
Equipe: 

MARIA ELIZA RAMOS, MONICA ISRAEL, MARIA TERESA GOLDNER, THAMIRES, MARIA DO
SOCORRO, BRUNO T. G. RODRIGUES, LUCAS ALBERTO S. NUNES.



 
PREVENÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS PRÉ-ATENDIMENTO CLÍNICO ODONTOLÓGICO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): TANIA MARIA GALHEIGO

CONTATO: tgalheigo@hotmail.com

 

Resumo: 

Medidas de promoção de saúde bucal são fundamentais na clínica odontológica, porém é importante identificar as
barreiras para a necessária mudança de comportamento das pessoas com problemas periodontais. O objetivo deste
projeto é conscientizar os pacientes que comparecem as clínicas de graduação da Faculdade de Odontologia (FO) da
UERJ a melhorar a sua higiene bucal diária e, assim, prevenir a doença periodontal. O projeto iniciou-se em 2018.
Primeiro, foi aplicado um questionário para avaliar o perfil do paciente que comparece a FOUERJ para atendimento.
Em seguida, era proferida uma palestra sobre a importância de uma higiene bucal correta. Para facilitar a
disseminação das informações, também foram elaborados pela equipe um panfleto informativo e um aplicativo para
dispositivo móvel sobre prevenção e higiene bucal, que também eram disponibilizados aos pacientes. Até Julho de
2018, 46 pacientes, de 14 a 76 anos, sendo 27 indivíduos do sexo feminino e 19 do sexo masculino, com média de
53,5 anos, participaram do projeto. Como resultados parciais obtidos pode-se citar que: 28,3% moram com 1 pessoa
enquanto 26,1% moram com 2 pessoas, 58,7% exercem alguma atividade remunerada, 60,9% têm renda familiar de 2
a 3 salários mínimos mensais, 13% recebem auxílio do governo, 69,6% não têm plano de assistência médica, 41,3 %
têm ensino médio completo/superior incompleto, 50% já ouviram falar sobre doença periodontal enquanto os outros
50% não, 71,7% não sabem a causa da doença periodontal e 17,4% têm doença periodontal enquanto 30,4% não
sabem se tem. Portanto, percebe-se que, em geral, os pacientes tem baixo poder aquisitivo e baixo nível de
escolaridade, além de pouco conhecimento sobre as doenças periodontais. Sendo assim, programas voltados para
identificação e prevenção destas doenças são fundamentais para manutenção da saúde bucal.

 
Equipe: 

Tania Maria Galheigo , Antonio Carlos Canabarro Andrade Júnior, Andressa Salomão Lopes, Ana Caroline Penchiná
de Souza, Daniella Malhães, Hellen Nascimento, Ingrid Cleópatra dos Santos Santiago, Luana Maia Barbosa, Paulo
Rogério Nunes Barbosa.



 
PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARILIA HEFFER CANTISANO

CONTATO: mcantisano@terra.com.br

 

Resumo: 

Título: PREVALÊNCIA DE LESÕES DE GLÂNDULAS SALIVARES NA PAPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO:
UM ESTUDO RETROSPECTIVO DE 8 ANOS    

   As lesões que acometem as glândulas salivares representam um grupo de entidades clínicas que variam desde
alterações patológicas locais até manifestação de doenças sistêmicas.O objetivo desta pesquisa é estudar a prevalência
das lesões de glândulas salivares, nos pacientes atendidos na clínica de estomatologia, com ênfase nos sinais e
sintomas clínicos, diagnósticos anatomopatológicos e por imagem, visando melhor prognóstico. Metodologia: Trata-
se de um estudo retrospectivo, observacional e longitudinal. A partir da análise de 1736 prontuários odontológicos
dos pacientes atendidos na clínica de estomatologia no período compreendido entre 2010 e 2017, foram selecionados
138 casos que apresentavam em seu diagnóstico definitivo alguma lesão em glândula salivar. As informações
analisadas foram: diagnóstico definitivo, sexo, etnia e idade. Resultado: Desse número (138 casos), 92,75% possuíam
natureza não-neoplásica e 7,25% eram neoplasias; 70,29% eram do sexo feminino e 29,71% do masculino. A lesão
mais comum foi a mucocele, seguida da sialoadenite e da Síndrome Sjögren. Conclusão: Com base nos dados obtidos
na pesquisa pode-se concluir que o estudo proposto, apresentou grande relevância clínica, pois revelou características
clínicas que podem favorecer e reduzir significativamente a mortalidade, morbidade e custos com o tratamento.

 
Equipe: 

Carina Almeida Pires, Geraldo de Oliveira Silva Júnior, Ruth Tramontani Ramos, Thiago Moreira Pessoa, Maria
Aparecida Arruda, Rodrigo Muniz Rangel, Marilia Heffer Cantisano.



 
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO ESCOLAR 2

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): URUBATAN VIEIRA DE MEDEIROS

CONTATO: umedeiros@globo.com

 

Resumo: 

O projeto Saúde Bucal do Escolar 2 objetiva a prestação de cuidados odontológicos aos alunos da escola Municipal
República Argentina e a capacitação de um grupo destes alunos para a atuação como multiplicadores de saúde. Estas
ações tem conseguido impactar na saúde dos alunos da escola envolvida. Os dados epidemiológicos levantados neste
semestre, em uma amostra de 75 alunos, remeteram a um indicador de ceo-d de 3,17 e indicadores de higiene que
estão relativamente baixos (IBV=29,62%; ISG=22,38% e IBLs=4). Os alunos que estão selecionados para o curso de
multiplicadores estão muito empolgados e este terminará em agosto. E neste mês também teremos uma participação
na reunião de pais da escola. A participação das acadêmicas de graduação nas atividades, tem tornado as ações
especiais e suas experiências no projeto tem modificado suas percepções sobre a amplitude das ações de um
profissional de saúde bucal.

 
Equipe: 

Urubatan Vieira de Medeiros, Katlin Darlen Maia, Renata Rocha Jorge, Luciana Freitas Bastos, Maria Isabel de
Castro de Souza, Klaus Barreto dos Santos Lopes Batista, MARIA RITA DOS SANTOS RITTO ANTONIO, Camila
dos Santos Barros, Gabriela Souza dos Santos.



 
PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDUARDO MUNIZ BARRETTO TINOCO

CONTATO: embtinoco3@gmail.com

 

Resumo: 

A saúde bucal é uma parte extremamente importante na saúde geral da população e principalmente em atletas de alto
rendimento olímpicos e paralímpicos. Lesões , tumores, cáries, mal-oclusões, e processos inflamatórios na cavidade
bucal podem ter repercussões na saúde sistêmica geral e influenciar negativamente o rendimento de atletas
durante a sua fase de treinamento A agudização destes processos pode também colocar em risco a participação do
atleta em eventos esportivos comprometendo todo treinamento e investimentos realizados durante anos. O objetivo
deste projeto é promover a saúde bucal de atletas de alto rendimento através de um programa de diagnóstico clínico e
radiológico, tratamento e prevenção das lesões encontradas no esporte.

 
Equipe: 

Rayane Oliveira, Justine Monnerat Tinooco, Alexandre Perez Marques.



 
REABILITAÇÃO SOCIAL DO SORRISO DE ADOLESCENTES DE BAIXA RENDA.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO SAYAO DE  MIRANDA

CONTATO: msayao@gmail.com

 

Resumo: 

Projeto desenvolvido na Faculdade de Odontologia por alunos de 5o ao 8o período junto a Disciplina de Saúde Oral
para Adolescentes e ao NESA (Núcleo de Estudo da Saúde do Adolescente),  tendo  como  objetivos:  a  realização  e
o  acompanhamento  clínico  dos procedimentos  realizados  para  prevenção,  controle  e  tratamento  restaurador  das
sequelas da doença cárie, má formação, traumatismo ou outras etiologias que afetem o sorriso  dos  adolescentes,
proporcionando  uma  reinserção  social  tanto  para  fins profissionais, quanto com o intuito de evitar práticas de
bullying. O  projeto  possui  pesquisas  associadas  e  conta  com  a  participação  de  alunos  da graduação,  do
mestrado  e  doutorado,  integrando  o  tripé  universitário  através  da interligação  do  ensino,  pesquisa  e
extensão.    Além  disso,  promove  e  reforça  a capacidade  de  atendimento  multidisciplinar  dos  pacientes  para
elaboração  de diagnósticos e planos de tratamentos integrados, desenvolve técnicas alternativas para restauração,
amplia  o  conteúdo  teórico  e  prático  já  aprendido  pelo  curso  de Odontologia no que tange à doença cárie, como
técnicas de prevenção para impedir a instalação e progressão da mesma e manutenção da saúde oral dos pacientes.
Por meio do  projeto,  os  alunos  desenvolvem  a  capacidade  de  diagnosticar  e  planejar possibilidades de
tratamentos visando atender as necessidades dos pacientes, levando em consideração alguns fatores limitantes ao
tratamento convencional, como idade, crescimento dos pacientes e nível social econômico.  Assim sendo, o projeto
permite o amadurecimento na formação profissional dos alunos tanto  no  âmbito  técnico-científico  como  também
na  sua  vida  pessoal  e  no  seu engajamento  social,  também  proporciona  a  percepção  de  que  muitos  pacientes
apresentam  necessidades  de  tratamentos  restauradores  alternativos,  ampliando  o universo de atendimentos,
tornando a Odontologia acessível a todos.

 
Equipe: 

Mauro Sayão de Miranda, Célia Regina de Jesus Caetano Mathias, Anderson Carlos de Oliveira, Ana Christina
Lamosa, Flávia Raposo Gebara Artese.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO EDUARDO GOMES DE ALMEIDA CAMPOS

CONTATO: pegacampos@gmail.com

 

Resumo: 

O tratamento com Prótese Parcial Fixa tem  por objetivo facultar a recuperação dos dentes perdidos, prevenindo que
futuros  problemas se  instalem nas ATMs  e devolver  o convívio social  aos pacientes. Desta forma, foi planejado
na  paciente D.R. S. uma  Prótese  Parcial  Fixa em Zircônia pelo sistema CAD CAM nos dentes 13,12,11, 21 e 22. O
trabalho insatisfatório foi removido e o repreparo cavitário executado. Para alcançar um  posicionamento
harmonioso  dos pônticos, uma eletrocirurgia  foi  feita  com subsequente instalação da provisória previamente
planejada virtualmente e obtida  pelo  sistema  CAD CAM. Em seguida, todos os procedimentos protéticos inerentes
foram realizados, como: moldagem, prova da infra-estrutura, ajustes estéticos e oclusais e cimentação da prótese
definitiva.

 
Equipe: 

PAULO EDUARDO GOMES DE ALMEIDA CAMPOS, OLIVIA ALBERTINA DA SILVA FRAGA, JOÃO LUIZ
PORTELLA DUARTE, LUCIANA MEIRELES MIRAGAYA, RICARDO SANTOS DA CRUZ.



 
RESTAURACAO DE DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE PELA DISCIPLINA DE 
DENTISTICA DA FO UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLOS EDUARDO SABROSA BORGES DA SILVA

CONTATO: cesabrosa@sabrosa.com.br

 

Resumo: 

Os pinos de fibra de vidro vêm sendo amplamente utilizados para reconstrução de dentes tratados endodonticamente.
Uma nova abordagem é a confecção de pinos anatômicos reembasados com resina fotopolimerizável. Suas principais
vantagens são módulo de elasticidade semelhante ao da dentina; maior resistência flexural ; maior resistência de
cisalhamento, devido à uniforme e menor espessura de cimento; dispensa etapa laboratorial, proporcionado menor
tempo clínico; translucidez e propriedades estéticas excelentes, principalmente, quando associado à restaurações
livres de metal. Este trabalho é um relato de caso clínico que visa descrever a técnica passo- a-passo de confecção de
pinos anatômicos de fibra de vidro, além de apresentar, de acordo com a literatura disponível, trabalhos que
evidenciam suas características. Portanto, para a introdução de técnicas na clínica diária, é necessário não apenas
dominar a sequência de procedimentos, como também, estar atualizado à pesquisas confiáveis sobre o assunto. Os
pacientes avulsos encaminhados as clínicas de atendimento em Endodontia serão cadastrados no serviço de
restauração de dentes endodonticamente tratados (Clínica A) quando serão esclarecidos sobre os procedimentos a
serem submetidos e após perfeito entendimento dos objetivos e métodos devidamente registrado em formulário
próprio, serão considerados aptos a participar do projeto. Após os devidos procedimentos iniciais em endodontia, o
paciente será agendado e terá uma avaliação de saúde bucal, quando serão elaborados por meio de exame clínico e
radiográfico, um plano de tratamento que envolva a atenção básica em saúde bucal (tratamento básico periodontal e
restaurações diretas). Após está avaliação inicial, o paciente será novamente encaminhado á clínica de Endodontia
para execução do tratamento endodôntico e após seu término, voltará para o complemento protético.

 
Equipe: 

bruno rodrigues, alexandre freitas, karen geber, karen mann, pedro andrade, monique castro, renata rocha jorge,
ricardo herzog marchiori, carlos eduardo sabrosa.



 
RESTAURAÇÃO DE DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELIO RODRIGUES SAMPAIO FILHO

CONTATO: hsampaiofilho@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação de pôster com a presença de alunos de graduação, professores e cirurgiões-dentistas envolvidos no
projeto.

 
Equipe: 

Simone Gomes de Oliveira, Anna Paula Kalix França Mendes, Eduardo da Costa Semedo, Luana Cordeiro Pereira,
Debora Ferreira Farias, Eliane Ramos Toledo de Carvalho, Marco André de Berrêdo Pinho, Denis Nogueira
Machado, Helio Rodrigues Sampaio-Filho.



 
TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO FERNANDO MONNERAT

CONTATO: antoniofmonnerat@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) atua capacitando cirurgiões-dentistas da rede de saúde pública
de diferentes municipios do Brasil  a trabalhar com esta técnica tem alto impacto em crianças e adolescentes em
grandes populações uma vez que pode utilizar somente instrumentos manuais não necessitando de equipamentos,
desta forma atendendo os pacientes nas escolas (Programa de Saúdenas Escolas) ou em domicílio (Estratégia de
Saúde da Família). Além disto,  o TRA não causa dor o que evita anestesia, tendo alto impacto psicológico nas
crianças e reduzindo o tempo de atendimento. Este procedimento é até 4 vezes mais rápido que uma restauração
odontológica convencional. O Projeto também atua deforma assistencial, atendendo pacientes no HUPE (Gestantes
no Ambulatório Pré-Natal), Escola Municipal João Brazil, em Niterói, Assentamento Rural Terra Livre em Resende e
Creche daCasa daAmizade em Resende. O projeto também propiciou o lançamento de um livro em 2015 e já
capacitou dentistas em Porto Principe no Haiti.

 
Equipe: 

Antonio Fernando Monnerat, Rogério Luiz O. Mussel, Nilda de Barros, Luciana Meirelles Miragaya, Amanda Vichy,
Camilla Azevedo, Flora Polo, Graziela Massa.



 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO SIMPLIFICADO VISANDO SUA APLICAÇÃO NO SUS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA MOURA SASSONE

CONTATO: lucianasassone@gmail.com

 

Resumo: 

Através do treinamento e da capacitação dos profissionais envolvidos e aplicação de técnicas simplificadas para
realização do tratamento endodôntico, a presente proposta de trabalho tem o objetivo de avaliar a aplicabilidade do
tratamento endodôntico em sessão única com diferentes técnicas de instrumentação, incluindo-se técnicas acionadas à
motor nas unidades da rede pública de saúde, verificando sua efetividade em aumentar a capacidade de atendimento
nas unidades do SUS e ao mesmo tempo diminuir os custos, sem que isso acarrete em perda de qualidade. O estudo
está sendo realizado na Policlínica Piquet Carneiro (PPC). São atendidos pacientes cadastrados na PPC e no SISREG
com indicação de tratamento endodôntico e posterior restauração direta. Já foram concluídos 161 casos, sendo a
maioria desses em dentes molares. Os atendimentos são realizados por alunos de pós-graduação stricto-sensu
acompanhados de alunos de graduação, buscando assim uma integração ensino, extensão e pesquisa e, graduação e
pós-graduação.

 
Equipe: 

Miguel Cunha, Paulo Rogério Nunes Barbosa, Bruna Queiroz da Silva, Tamires Santos de Melo, Justine Monnerat
Tinoco, Ane Poly da Rocha, Teresa Cristina Ávila Berlinck , Milena do Valle Tomaz, Claudio Malizia Alves Ferreira,
Karem Paula Pinto, Ana Flávia Almeida Barbosa, Carla Mendonça Augusto.



 
TRAUMATOLOGIA DENTÁRIA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERA LUCIA CAMPOS SANTOS

CONTATO: vcampos@uerj.br

 

Resumo: 

RESTAURAÇÃO ESTÉTICA DE DENTES ANTERIORES FRATURADOS UTILIZANDO GUIA DE SILICONA.

O traumatismo dentário nos dentes permanentes anteriores pode gerar um efeito negativo na qualidade de vida de
adolescentes acometidos por estes. O objetivo deste painel é relatar o passo a passo da técnica que utiliza a guia de
silicona durante o tratamento da fratura coronária dos elementos 11 e 21 em um menino de 10 anos de idade. O
paciente L.G.C.G., acompanhado por sua mãe 4 horas após o ocorrido, foi atendido no Projeto de Extensão em
Traumatologia Dentária da Disciplina de Odontopediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os exames
clínico e radiográfico são de extrema importância para avaliar o tipo de fratura, a proximidade desta com a polpa, a
vitalidade pulpar, a integridade do osso de suporte e do ligamento periodontal. Neste caso clínico os dentes
traumatizados apresentavam fratura coronária oblíqua de esmalte e dentina sem exposição pulpar. Nesta primeira
consulta foi colocado um cimento de ionômero de vidro modificado por resina para recobrir a dentina exposta. Para
utilizar a técnica de restauração com a guia de silicona foram necessárias duas consultas: uma para moldar o paciente
e obter um modelo, onde é realizado o enceramento diagnóstico dos elementos fraturados, e outra para proceder às
restaurações. Essa técnica simplifica as restaurações diretas de dentes fraturados restituindo suas formas e função,
proporcionando o equilíbrio psicossocial da criança e de seus familiares.

 
Equipe: 

Ana Carolina Santos de Carvalho, Carolina Ferreira Soares, Caroline Brito Cavalcante, Daniela Beatriz de Souza
Cardoso, Eduarda Marques do Vale, Flora Polo Boetger de Oliveira, Graziela dos Santos Massa, Mariana Pires da
Costa, Mirian de Waele Souchois de Marsillac, Tamyris Felizardo de Souza.



 
ACERVO AUDIOVISUAL PEGGE/SR3/FSS/UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA

CONTATO: dayse.de.paula@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto tem como um de seus objetivos viabilizar a utilização de material educativo. de natureza audiovisual sobre
temas relacionados com a com as relações de gênero, geração e etnia e seu impacto nas formas de organização social.
Tem produzido material próprio, oriundo das gravações de eventos científicos promovidos pelo Programas de Estudo
de Gênero, geração e Etnia: demandas sociais e politicas públicas (PEGGE/SR3/FSS/UERJ) e daqueles realizados
antes da sua fundação. Havia um extenso acervo em fitas VHS, desde 1993 que foram transformados  em DVD e
editadas junto ao Centro de Tecnologia  Educacional da UERJ.  O objetivo é a sua utliização em atividades  didáticas
em aulas de graduação, grupos de estudo, palestras, e eventos científicos. O material já foi utilizado como fonte para
pesquisa de alunos graduação. E, será disponibiizado para público externo. Teve parceria com o IME/UERJ por meio
de ações conjuntas com o CEMPRE/IME.

 
Equipe: 

Dayse de Paula Marques da Silva (Coordenadora).



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

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALERIA LUCILIA FORTI

CONTATO: vforti17@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentaremos em poster o projeto de extensão “Assessoria em Serviço Social: discutindo o trabalho profissional no
sistema penal do Rio de Janeiro”. Este projeto de extensão vincula-se ao de pesquisa “Ética, direitos, trabalho e
Serviço Social: um estudo no sistema penal e, materializando a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, vem
realizando “supervisões temáticas”, sob a orientação da Profª Drª Valeria L. Forti, com os assistentes sociais da
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. São atividades efetivadas por meio de debates
e orientações em pequenos grupos (em torno de 12 assistentes sociais por cada sessão), objetivando desenvolver
competências e habilidades dos profissionais e estagiários de Serviço Social das diversas unidades do sistema penal
do estado do Rio. Por meio da seleção conjunta de temas prioritários para o trabalho na instituição, são realizadas
palestras (com convidados), análises de textos articulados a situações concretas vividas pelos membros dos grupos,
visando a suscitar posicionamentos profissionais críticos e qualificados que superem perspectivas de ação
burocratizadas e rotineiras, que, comumente, impregnam as ações em instituições desse tipo, haja vista o excessivo
número de requisições (imediatistas, especialmente) e as precárias condições de trabalho.

 
Equipe: 

Valeria Lucilia Forti, Marian Rodrigues da Silva, Beatriz Santos Ferreira, Lobélia da Silva Faceira.



 
AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE NO CAMPO DO ENVELHECIMENTO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA HELENA DE JESUS BERNARDO

CONTATO: helenabernardo@uol.com.br

 

Resumo: 

O projeto Ações educativas no campo do envelhecimento é desenvolvido em parceria com o Projeto de Promoção da
Saúde (PPS) e com o Programa de residência multiprofissional em saúde do idoso (PRMSI) do Núcleo de Atenção ao
Idoso – NAI/UNATI-UERJ. Tem por objetivo geral potencializar e assessorar as atividades educativas já realizadas
no referido projeto, através da integração docente-assistencial. Direciona-se especialmente à formação de alunos
graduandos de Serviço Social e de residentes (de Serviço Social e outras áreas profissionais da saúde) na realização
de práticas educativas em saúde voltadas para o público idoso. Para este trabalho, enfatizaremos as ações
desenvolvidas pelos residentes de Serviço Social de 1º ano, em uma das modalidades previstas no PPS, denominada
por Grupo Encontro com a Saúde (GES). Serão apresentados os resultados do período correspondente ao 1o semestre
de 2018 quanto aos seguintes eixos: grupos realizados, idosos e profissionais envolvidos, temas debatidos e materiais
socioeducativos construídos. Além desses dados, desenvolveremos uma reflexão de caráter teórico sobre o
aprofundamento das ações educativas na perspectiva do residente assistente social, buscando avaliar o impacto da
dimensão pedagógica na formação e prática profissional. Os resultados demonstram que as ações educativas na área
da saúde, em particular na área do envelhecimento, têm sido fundamentais para a discussão sobre a importância de
aquisição de novos hábitos e sua relação direta com os condicionantes sociais de vida. Essa perspectiva amplia o
olhar sobre o campo da saúde e permite construir práticas mais democráticas e com maior participação do usuário no
seu processo de cuidados. Assim, a formação profissional, a partir dessa proposta, viabiliza a replicação dessa
proposta nos demais espaços assistenciais propriamente ditos, criando dispositivos de maior abertura dos serviços de
saúde para as reais necessidades de saúde da população usuária.

 
Equipe: 

Neide Gomes Miguel, Danielli S. Carmo, Tania de OLiveira, Adriana de Jesus Garcia Pinto, Mariana Costa Requião
dos Santos .



 
CINEAFRO UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA PAULA PROCOPIO DA SILVA

CONTATO: anapaulaprocopio@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O CINEAFRO UERJ como uma atividade desenvolvida no interior do Programa de Estudos e Debates dos Povos
Africanos e Afroamericanos e tem como objetivos: Promover espaços de exibição e debates sobre a produção
cinematográfica realizada na África e nos países da diáspora; Contribuir com as reflexões sobre as relações étnico-
raciais e socioculturais na contemporaneidade; Incentivar as ações de luta contra o racismo. O projeto tem como
perspectiva apresentar filmografias africanas e da diáspora realizadas por cineastas negras/negros que retratem os
diferentes processos diaspóricos para uma visão panorâmica das peculiaridades sociais-históricas, culturais,
econômicas e políticas vivenciadas pelas populações negras. E no ano de 2018 suas ações voltam-se para  o debate
sobre o cinema brasileiro a partir das trajetórias históricas de cineastas negras e negros e das produções
contemporâneas que retratam as realidades existentes fora do eixo hegemônico do cinema comercial.

 
Equipe: 

Leonardo Alcântara Leite, Isabela Santos de Lima, Bianca Martins Chaves, Ana Carolina Santos de Jesus, Ana Paula
Procopio da Silva, Conceição Aparecida Alves Assis.



 
EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS EM GÊNERO E ETNIA

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA

CONTATO: dayse.de.paula@uerj.br

 

Resumo: 

Introdução - O projeto é resultado de pesquisa, hoje intitulado "Mercado de trabalho e políticas de gênero e etnia: em
busca de um diálogo no campo dos direitos humanos",  oficinas oferecidas para o PROINICIAR UERJ e eventos
científicos organizados ao longo dos últimos anos.  Os objetivos são: favorecer uma formação prática do aluno do
curso de Serviço Social em atendimento a grupos de reflexão na dimensão educativa da atuação; formação
profissional em políticas públicas de gênero e etnia em parceria com unidades da rede municipal e estadual; apontar
alternativas para maior eficácia de políticas públicas de inclusão social propostas nas instituições universitárias e
organização de eventos científicos. Tem atividades de ensino e está vinculado ao Programa de Estudos de Gênero,
Geração e Etnia: demandas sociais e políticas públicas - PEGGE/SR3/FSS/UERJ. A atividade mais frequente e com
mais retorno no momento é o oferecimento de cursos de extensão para equipes profissionais da Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro em parceria com a Gerência de Educação Permanente da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos. De 2013 até o corrente ano foram oferecidos 3 turmas de um curso de curta
duração de modalidade iniciação e 1 turma este ano, em andamento, com carga horária ampliada na modalidade
treinamento. Este foi resultado dos três cursos anteriores e demanda dos profissionais que participaram da proposta  e
que indicaram a necessidade de ampliar o conteúdo e aprofundar os temas oferecidos nos anteriores. Desse modo, um
dos critérios para compor a turma deste ultimo curso foi o contato com os participantes dos anteriores. Os cursos de
iniciação serão mantidos e a experiência em andamento será avaliada ao final do curso para planejamento futuro do
fluxo destas capacitações em parceria com a SMASDH-RIO. Os bolsistas de extensão estão participando como
ouvintes, transcrevendo fitas de avaliação do curso e a experiência foi publicada em 2016.

 
Equipe: 

Dayse de Paula Marques da Silva (coordenadora), Julia Barros Cruz (bolsista de extensão), Maira  Barbosa Dias
(bolsista de extensão), Gabriella de Oliveira Moraes (bolsista de extensão).



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

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANIA MORALES SIERRA

CONTATO: vaniasierra@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Este Projeto está vinculado ao Programa Sobre a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro (PIARJ). Seu objetivo é
acompanhar o processo de implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no Rio de
Janeiro. A  política de socioeducação para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas tem enfrentado
inúmeras dificuldades, devido ao baixo financiamento, à insuficiência de infraestrutura, os maus tratos com
adolescentes, à superlotação das unidades de internação, à reincidência. Apesar dos 28 anos do Estatuto da Criança e
do Adolescente, a cultura conservadora e autoritária dos "Códigos de Menores" no Brasil  reproduz ainda práticas
punitivas,  chegando, inclusive, a morte de internos no Novo Degase. O PIARJ tem acompanhado o debate político
sobre o SINASE nos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado e do Município do Rio de Janeiro,
mantido o banco de dados atualizado para fins acadêmicos, denunciado a violação dos direitos na socioeducação em
eventos, divulgado informações e dados sobre o SINASE em BLOG e Página de Facebook, e tem atuado no
cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto.

 
Equipe: 

Jessica Temperine da Silva .



 
O BOLSISTA DE EXTENSÃO NO NEEPSS: RESGATE DA INDISSOCIABILIDADE EXTENSÃO, ENSINO 
E PESQUISA.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA DE VASCONCELOS

CONTATO: ana.dataclima@gmail.com

 

Resumo: 

O NEEPSS na produção e democratização do conhecimento

O NEEPSS/FSS/UERJ desenvolve 2 projetos de pesquisa/extensão, junto a assistentes sociais e profissionais de
saúde, e linhas de pesquisa correlatas: perfil ético-político e teórico de alunos do Serviço Social; estudo da produção
de conhecimento da área em artigos de revistas científicas, dissertações, teses e Anais de eventos científicos. A
produção é democratizada com discentes, docentes, profissionais e população em geral, através da extensão
universitária. Estudando, produzindo e democratizando conhecimentos, os alunos vivenciam a indissociabilidade
ensino/pesquisa/extensão. Dentre as atividades de democratização dos resultados destacamos: 1– Manutenção/
atualização de mídias do NEEPSS (Blog-neepssuerj.blogspot.com/; Facebook; administração e-mail de contato com
extensa lista de estudantes e profissionais cadastrados em busca de informações sobre atividades do núcleo). 2- Em
conjunto com a equipe, produzimos, formatamos e divulgamos o “Informe NEEPSS” - informativo mensal que
aborda temáticas referentes ao Serviço Social e áreas afins. 3 - Organizamos, divulgamos e realizamos eventos:
CineNEEPSS: apresentação/debate de filmes; Seminários/Encontros, objetivando potencializar a formação, colocar
em debate produções do Núcleo e sistematizar contribuições. 4 – Conferencias, palestras, debates, em diversas
regiões do país, realizados pela coordenadora, através de convites de associações, universidades, cursos de Serviço
Social, entidades estudantis etc. 5 –Realização de trabalhos científicos para congressos, capítulos de livro, artigos etc.,
como coautores, junto a coordenadora. Os alunos avaliam o NEEPSS como um espaço que estimula a reflexão/
debate, possibilita contato e articulação com a prática profissional através da pesquisa, debates e produção de
conhecimento, favorecendo a formação acadêmico-profissional e humana.

 
Equipe: 

Ana Maria de Vasconcelos , Beatriz Raposo Teixeira , Karina Pessoa da Silva, Camille Silva Nunes , Danielle de
Jesus Moura Santos , Kinda Martins Firmino, Lidiane de Souza Barros , Priscilla do Nascimento e Silva , Elisama
Cosme Higino, Lenice Nascimento da Silva , Délis Ferreira Pinto , Carla Virginia Lobato.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RODRIANE DE OLIVEIRA SOUZA

CONTATO: rodriane.o.souza@gmail.com

 

Resumo: 

Também conhecido como projeto “Pela Saúde”, o projeto “Políticas Públicas de Saúde: o potencial dos movimentos
sociais e conselhos do Rio de Janeiro” envolve ações de estágio, ensino, pesquisa e extensão. Tem como objetivo
fomentar a participação dos movimentos sociais na defesa da saúde pública e de qualidade, com base nos ideais do
movimento de Reforma Sanitária, construído na década de 1980. A metodologia utilizada é a observação participante
bem como análise bibliográfica e documental. A perspectiva de trabalho adotada é que o controle social na saúde
deve acontecer dentro e fora do Estado, o que justifica a realização das atividades: acompanhamento dos conselhos
municipal e estadual do Rio de Janeiro e do Fórum Intersindical Saúde - Trabalho - Direito; assessoria ao Fórum de
Saúde do Rio de Janeiro e à Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde; participação e construção de atos
públicos; e socialização de conhecimento. Nesse sentido, foram construídas ações voltadas tanto para trabalhadores e
movimentos sociais da saúde como para estudantes e profissionais de Serviço Social: em 2017, o 7º Seminário da
Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, em Maceió (AL), e a aula pública “Balanço da Política de Saúde em
contexto de crise: impactos para o Serviço Social”, na UERJ; e em 2018, a aula pública “Os Impactos da Reforma da
Previdência na Classe Trabalhadora”, na Cinelândia (RJ); ato público “Nossa luta pelo SUS” em referência ao Dia
Mundial da Saúde, na Central do Brasil (RJ); e o Ciclo de Debates “Política de Saúde e Serviço Social: a defesa do
SUS em tempos de crise", realizado em seis encontros, com o objetivo de atualização de conhecimentos acerca do
Sistema Único de Saúde (SUS) e as novas configurações da política de saúde. Todas as atividades do Projeto “Pela
Saúde” têm buscado o fortalecimento da luta em defesa do SUS, seja dentro da universidade seja junto aos
movimentos sociais nas ruas, nos conselhos e nos fóruns.

 
Equipe: 

Dandara Bernardo Sacramento dos Santos - Estudante de Graduação da FSS/UERJ, Laís Meneleu Conti - Estudante
de Graduação da FSS/UERJ, Pâmela Braga Fernandes - Estudante de Graduação da FSS/UERJ, Debora Lopes de
Oliveira - Docente da FSS/UERJ, Maria Inês Souza Bravo - Docente da FSS/UERJ, Maurílio Castro de Matos -
Docente da FSS/UERJ.



 
REVISTA EM PAUTA. TEORIA SOCIAL E REALIDADE CONTEMPORÂNEA

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELAINE MARLOVA VENZON FRANCISCO

CONTATO: elainemarlova@gmail.com

 

Resumo: 

Informações sobre a Revista Em Pauta, com o histórico da revista, objetivos, resultados, impactos, articulação com o
PPGSS, capas dos últimos números e equipe editorial.

 
Equipe: 

Elaine Marlova Venzon Francisco, Patrícia Trajano, Carla Cristina de Almeida Lima, Felipe Demier, Isabel Cristina
da Costa Cardoso, Marilda Villela Iamamoto, Guilherme S. de Almerida, Monica Cesar.



 
A FAT PARA A COMUNIDADE DE RESENDE E REGIÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA GHUSSN

CONTATO: luciana.ghussn@uerj.br

 

Resumo: 

A divulgação da FAT foi realizada nas escolas de ensino médio de Resende e região. A divulgação foi realizada pela
apresentação de um vídeo, produzido pelo grupo de professores e alunos envolvidos no projeto e uma apresentação
em Power Point, onde foram mostrados os dados da UERJ e em particular da FAT. O objetivo desse projeto é
divulgar a FAT para os futuros vestibulandos, mostrando quais as funções dos engenheiros de produção, mecânico e
químico, quais os campos de atuação e mercado de trabalho, visando atrair os novos alunos para a FAT.

 
Equipe: 

LUCIANA GHUSSN, ALVARO HENRIQUE PEREIRA, LUIZ CARLOS BEVILAQUA DOS SANTOS REIS,
CLIFFORD NEVES PINTO, ANNA KARINA BUAINAIN SARQUIS DUARTE, ALINE APARECIDA DE
SOUZA BATISTA, SINARA BORBOREMA GABRIEL, BERNARDO BASTOS DA FONSECA, LUIZ CARLOS
CORDEIRO JUNIOR, NEWTON GALVAO DE CAMPOS LEITE, WOLNEY DE JESUS JARDIM, ALZIRA
RAMALHO PINHEIRO DE ASSUMPCAO, JACQUES FERNANDES DIAS, DANIELLA REGINA MULINARI,
RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR, ANA CAROLINA FIGUEIRA PINGELLI.



 
ESPAÇO CREARE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA HELENA ARAUJO DA SILVA NOGUEIRA

CONTATO: patricia.nogueira.71@gmail.com

 

Resumo: 

O Espaço CREARE da Faculdade de Tecnologia pretende ser um
disseminador da aprendizagem  criativa e "mão-na-massa" e da cultura
de inovação e empreendedora, através da realização de Oficinas de
Programação, Introdução à Robótica e de Prototipagem de Ideias,
destinadas a alunos e professores do Ensino Básico tendo nossos
alunos de engenharia como facilitadores do processo.
Temos também como objetivo fomentar a criação de Espaços Makers/Criativos em escolas públicas e fazer parcerias
com os existentes na região criando uma rede local.
Outro ponto é a importância da disseminação de projetos com material de baixo custo e abertos, do compartilhamento
de saberes e do uso ético da tecnologia na educação. Durante esse ano, o Espaço Creare confeccionou e facilitou
diversas oficinas mão na massa, fora e dentro do campus, unindo low e high tech com uso de materiais de baixo custo
e reuso  de diversos materiais, incluindo lixo eletrônico. Participamos também de forma ativa  do Núcleo Sul
Fluminense da Rede de Aprendizagem Criativa, organizando encontros locais  (como o Primeiro Encontro do Núcleo
Sul Fluminense de Aprendizagem Criativa realizado em 18 de novembro de 2017 no Centro de Formação de
Professores de Itatiaia que contou com a participação de cerca de 30 pessoas incluindo equipe e membros externos),
bem como participando de atividades presenciais e virtuais da Rede (http://aprendizagemcriativa.org/). Iremos
apresentar essas atividades em forma de pôster, de vídeos confeccionados  epla nossa equipe e de uma pequena
mostra interativa de alguns kits produzidos em nossas oficinas.

 
Equipe: 

Wolney de Jesus Jardim, Clifford Neves Pinto, Bruna Trintin Alves da Costa, Beatriz Azevedo Almeida de Araújo,
Igor da Costa Taveira Silva, PATRICIA HELENA ARAUJO DA SILVA NOGUEIRA , Elaine Ferreira Tôrres, Rita
Marconcini Bittar.



 
ESPERANÇA PARA O FUTURO (HOPE FOR THE FUTURE)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR

CONTATO: rmbittar@uerj.br

 

Resumo: 

A realidade urbana nas comunidades carentes de Resende é triste, cercada pelo mundo das drogas e do crime, nós da
Faculdade de Tecnologia de Resende, acreditamos que estes fatos demandam ações sociais e educacionais, de forma a
mostrar um mundo melhor para estas crianças por meio da educação empreendedora. Acreditamos que a
Universidade tem um papel fundamental para modificar a realidade dos jovens carentes tanto na transmissão do
conhecimento formal, quanto na capacitação de recursos humanos que vão ter uma função de multiplicador
educacional.
O projeto realizado no Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro (CCEEF), desenvolve as habilidades
sócio emocionais tão desejadas no mercado de trabalho, tanto nos nossos alunos como nas crianças. Habilidades tais
como: liderança, espírito empreendedor, habilidade para resolução de conflitos, despertando o lado humano não
trabalhado na universidade. Baseados na educação empreendedora e no learning by doing (aprender fazendo),
trabalhando a paz e mostrando que um futuro promissor é possível para as crianças, longe do mundo das drogas e da
violência.
Atualmente, o CCEEF trabalha conteúdos educacionais e esportivos, estaremos incluindo atividades que utilizam as
ferramentas da qualidade com a finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que
eventualmente são encontrados no bairro da comunidade e interferem no bom desempenho das crianças no CCEEF,
com o apoio dos educadores, dos membros da equipe e dos nossos estagiários, além de auxiliar as crianças a
praticarem as técnicas das ferramentas em suas próprias casas e a fim de ajudar na tomada de decisão quando surgir
algum problema em casa, no bairro ou no Centro Comunitário.
Neste contexto, foram também elaboradas atividades esportivas e de teatro. Onde as crianças estão ensaiando uma
peça de teatro que foi desenvolvida pelos alunos do curso de engenharia e as crianças da ONG.

 
Equipe: 

THAYNARA BRAGA FÉLIX DE SÁ, ELAINE FERREIRA TORRES, FRANCISCO SANTOS SABBADINI,
RITA DE CÁSSIA DA SILVEIRA MARCONCINI BITTAR, LUCIANA GHUSSN, PATRICIA HELENA
ARAUJO DA SILVA NOGUEIRA.



 
IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GESTÃO EM INCUBADORAS DE EMPRESAS DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE ALVARENGA PALMEIRA

CONTATO: alex.a.palmeira@gmail.com

 

Resumo: 

A ambiência de incubadoras de empresas de base tecnológica envolve condição de excelência pressupondo a sinergia
crescente na geração de tecnologias, inovação e cultura empreendedora. A par disso, o programa de incubação da
UERJ encerra, em sua missão, a transferência de tecnologia para empresas inovadoras fortalecendo, assim, o
desenvolvimento sócio econômico das regiões onde inserem.
Neste rumo, e, como forma de trabalho, as incubadoras ESDI, Phoenix, IEBTec e a Sul Fluminense, têm organizado
sua gestão na implantação de processos, com métodos e práticas, que favoreçam resultados positivos quanto à
qualidade de suas ações, e, por consequência, na demanda crescente do número de pessoas inseridas nas suas
modalidades (pré-incubação, incubação e associação). A modelagem adotada é o CERNE da ANPROTEC com 8
processos e 33 práticas-chave com os objetivos: promover expressivos e contínuos resultados das incubadoras na
relação com seus empreendimentos; buscar equiparação de ações às melhores práticas do Estado; e, prospectar e
selecionar boas ideias e transformá-las em negócios inovadores, sistemática e repetidamente.
Neste âmbito, os processos têm sido aplicados, e o “Sensibilização e Prospecção” tem se apresentado como o mais
crítico e com necessidade de mais esforços, pois se detecta, nos processos de seleção das incubadoras, baixos índices
de: nº de participação de alunos da UERJ; e projetos com uso intensivo de tecnologias. O maior impacto é na pré-
incubação, esta, focada em jovens, especialmente alunos UERJ, onde se trabalha a transformação de ideias
inovadoras e criativas em protótipos. Por outro lado, o processo de “Seleção” tem sido ampliado no lançamento de
editais conjuntos, e que será modernizado, com lançamentos de editais de fluxo continuo, que possibilitarão que cada
incubadora dinamize sua demanda de clientes no tempo em que lhe for hábil.
Apoio: Edital SEBRAE/ANPROTEC 2011 e Edital FINEP/PNI 2010, FAPERJ n.º 25/2012 e o n.º 37, Edital Qualitec
2017.

 
Equipe: 

Alexandre Alvarenga Palmeira (coordenador), Branca Terra, Henrique Martins Rocha, Luiz Antonio de Saboya,
Nelson Tavares Matias, Dilza Cristina Martins Tomás, Raquel Rufino de Souza, Luciana Moreira Ferreira, Thainá
Silva de Lima (bolsista).



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

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HENRIQUE MARTINS ROCHA

CONTATO: incubadorasulfluminense@gmail.com

 

Resumo: 

A IEBTST tem sua missão voltada a transformar ideias criativas e inovadoras em negócio e objetiva: (1) fomentar a
geração de cultura empreendedora no CRR envolvendo professores, alunos e administrativos; (2) apoiar a aplicação
de resultados de pesquisa no desenvolvimento de produtos e processos que tenham potencial de mercado; (3)
fomentar a agregação de inovação à cadeia produtiva regional observando as expertises da UERJ; (4) colaborar com o
desenvolvimento sócio econômico local.
A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Setor Tradicional – IEBTST  foi criada pelo AE-008/2002, para ser
um ambiente de empreendedorismo e inovação. Assumiu o nome fantasia de “Incubadora de Empresas Sul
Fluminense” em 2010 quando deu início à sua operacionalização, com o I Edital de Seleção.
Metas: (1) melhoria contínua, com a implantação/manutenção de práticas CERNE/ANPROTEC; (2) incrementar, de
forma crescente e gradativa, o Programa de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação (capacitação e sensibilização
com cursos, palestras, workshops); (3) apoiar o fomento a um ambiente criativo e de geração de ideias inovadoras; (4)
gerar maior demanda de alunos na pré-incubação; (5) obter apoio institucional dos pesquisadores UERJ nas
atividades da Incubadora e no desenvolvimento dos empreendimentos a ela conveniados.
Avanços: Sensibilização de 350 pessoas - alunos  e empreendedores em geral; incremento de processo de
Sensibilização e Prospecção/CERNE; manutenção da Incubadora como UDT/Qualitec-SR2/inovUerj; aumento do nº
de professores do CRR que se relacionam conosco; implantação do Laboratório de Aceleração de Negócios e Ideias
Criativas – Lab Ideias,  espaço físico voltado para prototipagem de negócios conveniados e atividades “mão na
massa” que estimulem criatividade, empreendedorismo e inovação, fomentando professores a promoverem uma nova
dinâmica em suas disciplinas e em projetos de extensão.
Apoios: Editais FAPERJ 25/2012, 12/2006 e 37/2014; Edital Qualitec/ SR2-InovUerj 2017.

 
Equipe: 

HENRIQUE MARTINS ROCHA (coordenador), DILZA CRISTINA MARTINS TOMÁS, JACQUES
FERNANDES DIAS, ALEXANDRE ALVARENGA PALMEIRA, LUCIANA MOREIRA FERREIRA, MATHEUS
MIRANDA (bolsista).



 
INCUBADORA E EMPRESAS SUL FLUMINENSE-DISSEMINAÇÃO DE CULTURA EMPREENDEDORA

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALZIRA RAMALHO PINHEIRO DE ASSUMPCAO

CONTATO: alzirarpa@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto tem seu foco na implantação crescente de práticas de sensibilização, ensino (educação empreendedora) e
capacitação voltadas à disseminação do empreendedorismo. A motivação principal é colaborar com a geração de
cultura empreendedora no Campus Regional Resende-CRR e a partir dele, com apoio da IEBTST e envolvimento do
corpo docente e discente do CRR/, irradia-la para a comunidade local. A estratégia vem sendo implantada, desde o
início, a partir da geração do Programa de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação da IEBTST, o PIEI, que com
as atividades do seu Calendário objetiva propiciar: cultura empreendedora local, postura proativa no aluno do CRR,
fluxo de demanda na pré-incubação (alunos UERJ) e incubação da IEBTST e contribuir com o desenvolvimento local.
Desde o início do projeto, anualmente, são atingidas, no mínimo, 300 alunos através de atividades do PIEI (encontros,
palestras, cursos e workshops).
O foco de gerar cultura no CRR vem tendo gradativos e importantes apoios intramuros/UERJ: (1) a capacitação
(Grupo G3E/SR2-InovUerj) de 4 professores da Faculdade de Tecnologia/FAT, estes com a atribuição de serem
multiplicadores do empreendedorismo para outros professores e alunos; (2) o início das aulas da disciplina eletiva
“Empreendedorismo e Inovação” para alunos da FAT; (3) a integração da IEBTST com projetos de extensão de
professores; (4) a implantação física do Laboratório de Aceleração de Negócios e Ideias Criativas da IEBTST- Lab
Ideias (a ser inaugurado em agosto) que amplia a participação de alunos e professores (já na implantação) no assunto,
posto sua missão de abrigar oficinas e atividades empreendedoras e criativas oriundas de disciplinas da FAT assim
como a prototipagem de processos e produtos de incubados e pré-incubados da IEBTST.
Apoios: Direção CRR; InovUerj;  Editais FAPERJ n.º  05/2010 e n.º  37/2014; Edital Qualitec 2017/SR2-InovUerj.

 
Equipe: 

Alzira Ramalho Pinheiro de Assumpção (coordenadora), Henrique Martins Rocha (Professor FAT), Dilza Cristina
Martins Tomás  (gerente Incubadora Sul Fluminense IEBTST), Luciana Moreira Ferreira (Técnica Universitária),
Professores e alunos FAT (voluntários).



 
LÓGICA MATEMÁTICA E PROGRAMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLIFFORD NEVES PINTO

CONTATO: clifford.neves@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto foi proposto agora, é totalmente novo. Porém, já possuímos alguns produtos que envolvem o
desenvolvimentos de alguns circuitos lógicos usando massa de modelar, bateria ou pilhas e LED e aplicativos
utilizando a plataforma code.org . Porém, ainda não foi aplicado ao público alvo.

 
Equipe: 

Clifford Neves Pinto.



 
O FORTALECIMENTO DA ERGONOMIA NO SUL-FLUMINENSE POR MEIO DE AÇÕES PRÁTICAS E 
APLICADAS JUNTO ÀS EMPRESAS E UNIVERSIDADES DA REGIÃO DENTRO DO PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NOS AMBIENTES DE TRABALHO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BERNARDO BASTOS DA FONSECA

CONTATO: bernardobastosf@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto irá apresentar as atividades desenvolvidas até o momento. O grupo de trabalho está na etapa de
mapeamento das empresas instaladas da região sul-fluminense, agrupando as informações em três grupos: empresas
que possuem o cargo de ergonomista, empresas que possuem um ou mais funcionários que trabalham com Ergonomia
e empresas que não possuem funcionários que trabalham com Ergonomia. Após o mapeamento, será agendada a
primeira reunião de trabalho envolvendo os integrantes do projeto e os ergonomistas das empresas mapeadas para
iniciar a discussão de implementação do Cluster de Ergonomia.
Outro ponto de destaque do projeto que será apresentado é a realização do 2º Fórum de Fatores Humanos e
Ergonomia - FHE. A realização deste evento será na cidade de Lorena - SP e faz parte das ações deste projeto. O
evento ainda está em fase de montagem e planejamento. A segunda edição do FHE como evento técnico-científico
possibilita a divulgação e troca de conhecimento entre estudantes, pesquisadores e profissionais na disciplina
Ergonomia e áreas correlatas, o que fortalece as boas práticas e a comunicação entre a prática e teoria.

 
Equipe: 

Nelson Matias Tavares, Luiz Carlos Cordeiro.



 
PROJETO BAJA-FAT 2017

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALVARO HENRIQUE PEREIRA

CONTATO: alvarohp@uerj.br

 

Resumo: 

Trata-se de um projeto para o desenvolvimento de um veículo denominado Baja. O Baja é um veículo fora de estrada,
equipado com um motor padronizado pela SAE (aproximadamente 10 CV), de quatro rodas, com tração traseira,
habitáculo apenas para uma pessoa (piloto). A construção do Veículo que deve seguir normas e procedimentos da
SAE BRASIL. Todas as etapas para a construção dos veículos serão realizadas pelos discentes e orientados pelos
docentes participantes do projeto. O veículo participa de competições a nível regional e nacional, competindo com
outras instituições acadêmicas. Todo o empreendimento desde os estudos e projeto até a fabricação, estão sendo
desenvolvidos pelos alunos da FAT participantes desse projeto BAJA. Esse projeto simula uma fábrica em forma real,
com todas as etapas para o desenvolvimento de um produto. É um produto (veículo fora de estrada) que deve seguir
normas específicas para sua construção, mas muitos componentes do veículo ficam a cargo da criatividade e
desenvolvimento tecnológico dos discentes. É um trabalho multidisciplinar, agregando vários departamentos e as
engenharias da FAT de Resende. Esse projeto proporciona uma simulação real do que os futuros engenheiros
encontrarão em suas vidas profissionais, pois desenvolverão todas as atividades pertinentes em uma empresa que
fabrica um produto, tais como: planejamento, logística, RH, Administração, projetos e manufatura. Esse tipo de
projeto é importante na formação do aluno de engenharia em relação às diretrizes curriculares para os cursos de
engenharia e propostas pedagógicas das instituições de ensino, além de seu caráter multidisciplinar. No caso da FAT-
UERJ haverá integração pelo trabalho em conjunto dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e
Engenharia Química.

 
Equipe: 

ALVARO HENRIQUE PEREIRA, DIEGO ORLANDO, Anna Karina Buainain Sarquis Duarte, Edmar Moreira
Junior, Luiz Claudio de Almeida Teixeira Filho, Matheus Miranda de Oliveira, Maria Beatriz Ferreira de Castro,
Artur Leal Dias Rocha Vieira, Paulo Boaventura Rocha Filho, Vinicius Cunha Carvalho Lima, Leo Zamboti Brandao,
Pedro Araujo da Costa Ward, Gabriel Alexandre de Jesus Pedrosa, Henrique Angelo de Souza Tibola, Fillip Cortat
Alves, Raphael Marins de Souza, Letícia Campos Cruz, Anthony Caleb Santos da Silva, Lucas de Mattos Melick.



 
PROJETO BRAÇO ROBÓTICO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALVARO HENRIQUE PEREIRA

CONTATO: alvarohp@uerj.br

 

Resumo: 

Com o avanço constante da tecnologia o uso de robôs em vários segmentos tende a ser cada
vez mais rotineiro, pois um robô realiza operações repetitivas, trabalha em ambientes hostis,
em situações de risco, e se bem projetado e com adequada manutenção as realiza sempre com
a mesma exatidão e demandando sempre o mesmo tempo, podendo trabalhar até 24 horas por
dia, na verdade é um processo irreversível a automação e a robotização. A demanda por
tecnologia é importante para a evolução de um país e logicamente a sua independência, e
fundamentalmente a formação de quadros com capacidade, conhecimento e criatividade para
o projeto e a manufatura desses equipamentos robóticos, nessa linha os objetivos desse
trabalho na Faculdade de tecnologia contemplam: o projeto e a manufatura de um braço com
as especificações de componentes mecânicos e materiais, os atuadores dos diversos elementos
que compõe esse sistema multicorpos, os sensores de posição e de parâmetros dinâmicos; o
sistema de controle dos diversos atuadores para proporcionar uma trajetória em um tempo
predeterminado, através de uma plataforma de hardware livre, a utilização de fundamentos de
dinâmica pelo método de Kane para inseri-los no programa de controle dos movimentos, a
consolidação dos dados calculados de acelerações e reações nas juntas com os valores obtidos
pelos sensores durante os testes a serem realizados. Os métodos clássicos utilizados para as
resoluções de problemas dinâmicos não atendem adequadamente quando se trata de sistemas
multicorpos, dessa forma a utilização do método de Kane (KANE, 1985), o qual utiliza
coordenadas generalizadas, permite a resolução de um braço robótico, pois o mesmo trata-se
de um sistema multicorpos.

 
Equipe: 

Alvaro Henrique Pereira, Raphael Moreira de Albuquerque, Igor Tavares de Oliveira Castro, Raphael Gleisson do
Nascimento, Matheus Vicente do Prado Correa, Gustavo Ferreira das Chagas.



 
PROJETO SEMINARE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER
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Resumo: 

Fruto de uma parceria universidade-escola esse projeto visa construir de forma coletiva e colaborativa, novos modelos
de ensino-aprendizagem adequados às necessidades locais por meio de oficinas de Design Thinking  a alunos e
professores de escolas públicas da região, norteadas pelos princípios da Aprendizagem Criativa e mão na massa. Esse
ano, destacamos que esse processo foi potencializado por termos desenvolvido grande parte das nossas atividades em
uma escola da zona rural de Resende, o que acabou enriquecendo a experiência dos bolsistas e voluntários.  No caso
específico do trabalho feito em parceria com o Colégio Hetelvina Carneiro, fomentamos no nono ano, através da
programação e produção de jogos, o raciocínio lógico e o empoderamento dos alunos  que passaram a enxergar outras
perspectivas, despertando o interesse deles por conteúdos relacionados com as áreas científico-tecnológicas e
despertando o seu potencial criativo e empreendedor. Impacto sobre a produção e difusão de novos conhecimentos e
metodologias. Já o trabalho com o sexto ano foi  focado na Aprendizagem via Projetos e em equipes através da
abordagem do Design Thinking para a Educação e tendo o princípios da Sustentabilidade (tema escolhido pela escola)
norteando todo o processo.  Eles passaram por todas as etapas: a idealização (o sentir), a descoberta (a compreensão
do problema), a ideação (o que e como fazer) e a ação (prototipagem), sempre trabalhando com a questão da
EMPATIA e com o COMPARTILHAMENTO de saberes. Iremos apresentar as atividades realizadas durante o ano
através do pôster e de vídeos produzidos pela nossa equipe.

 
Equipe: 

Rita Marconcini Bittar, Elaine Ferreira Tôrres, Francisco Sabbadini, Alzira R.P.Assumpção, Tânia Maria de C.C.
Netto, Ana Karoline Marinho , Rômulo Amadeu da Silva .



 
TUTORIAL ONLINE EM CIÊNCIAS EXATAS
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Resumo: 

Para este evento apresentaremos dois produtos alcançados pelo projeto: primeiro, o material didático sobre Cálculo
diferencial e integral I em mídia eletrônica(PDF)com  vídeo-aulas sobre alguns tópicos presentes no material didático.
Neste contexto, serão apresentados exercícios de aplicação prática usando googleforms, com as respectivas
resoluções, nas áreas de física, engenharia e administração, como uma forma de captar o interesse do aluno e
demonstrar a importância do Cálculo diferencial e integral I nas diversas áreas do conhecimento; segundo, será
apresentado uma parte das notas didáticas de introdução à programação: Breve Introdução à Organização de
Computadores, Modelagem e Lógica Matemática , Introdução à Lógica de Programação: Algoritmo e Estruturas de
Controle e Linguagem de Programação.  Aqui também serão apresentadas vídeo-aulas para alguns temas supracitados.

 
Equipe: 

Clifford Neves Pinto.



 
ASSISTÊNCIA INTEGRAL E HUMANIZADA ÀS CRIANÇAS EXPOSTAS E INFECTADAS AO VÍRUS 
HIV
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Resumo: 

A assistência nutricional permitiu o atendimento de 120 pacientes expostos e 80 pacientes infectados pelo vírus da
imunodeficiência humana, a elaboração de materiais educativos e a realização de sessões clínicas internas com os
profissionais de saúde e alunos, tendo como objetivo aprofundar o conhecimento sobre os fatores dietéticos e
medicamentosos que contribuem para o risco nutricional desses pacientes, com o intuito de ampliar o saber sobre o
desenvolvimento de alterações lipídicas relacionadas ao uso de antirretrovirais, assim como atualizar a equipe sobre
as diretrizes dietéticas para a prevenção de comorbidades. O atendimento multidisciplinar, envolvendo nutricionista,
pediatra e psicólogo, permitiu observar que embora a maioria dos pacientes fosse de baixa condição socioeconômica,
houve boa adesão ao tratamento com média de 4 para os infectados e 5 consultas/ano para os expostos. Destaca-se
que até os 6 meses de vida todos os expostos foram contemplados pelo programa de fornecimento de fórmula infantil.
Dos pacientes infectados, 68,9% apresentaram dislipidemia e, desses, 60% usavam inibidor de protease na
combinação de antirretroviral. Por outro lado, houve redução significativa (p<0,04) dos casos de baixa estatura em
relação ao indicador estatura para idade (-1,29 versus -0,90) Vale ressaltar que os dados obtidos foram base para
trabalho de conclusão das alunas Glaycy Kelly Marques Tonhoqui e Amanda Paiva Lino e para projeto de pós-
doutorado em andamento da aluna Luciana Santos Gomes em parceria com o IMS/UERJ e foram apresentados em
congressos nacionais e em ações sociais em parceria com a Universidade Castelo Branco. Durante o projeto, realizou-
se capacitação com residentes e alunos de extensão. Nesse período, também foram realizadas práticas educativas e
encontros com grupos de adolescentes infectados para conversarem sobre suas experiências e dúvidas, além de
colaborar para estreitar o vínculo entre equipe e pacientes

 
Equipe: 

ANDREIA NISHIYAMAMOTO DE OLIVEIRA, SIMONE AUGUSTA RIBAS, Debora Vieira Baganha, Amanda
Paiva Lino, Rafaella Vieira Moreira, Pedro Castro Cardoso, Elaine Alves Motta, Isabella Maria Marquez Ratton,
Maria Marta Madruga, LUANA SICURO CORRÊA, Vera Lucia Hernandes, DIANA BARBOSA CUNHA, Glaycy
Kelly Marques Tonhoqui, DENISE CARDOSO DAS NEVES SZTAJNBOK.



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

A assistência nutricional sistematizada permitiu a realização de 240 atendimentos, elaboração de materiais educativos
e sessões clínicas internas com profissionais de saúde (Café com Ciência) que teve como objetivo aprimorar o
conhecimento sobre fatores de risco para dislipidemia como atualizar sobre as diretrizes dietéticas para sua
prevenção.  Foram rastreados em nosso atendimento, 75 crianças e adolescentes com 70% hipercolesterolemia isolada
e 30% combinada. Constatou-se que após a intervenção, o declínio significativo das medianas das concentrações de
colesterol total (214.7 para 207.3 mmHg) e LDL-C (145.6 para 133.9 mmHg), respectivamente. Por questão de
restrição orçamentária e de recursos humanos, ainda não foram possíveis as parcerias com a Faculdade de Educação
Física e o Laboratório de Alimentos do Curso de Nutrição. A parceria com o Núcleo de Estudos do Adolescentes
(NESA) foi mantida por meio dos atendimentos e atividades educativas realizadas em conjunto. O fornecimento
gratuito do suplemento dietético a base de fitosterol foi mantido neste último semestre, devido ao projeto de mestrado
da aluna Ana Karolina Moriel do IMS/UERJ. A defesa da qualificação já está marcada para final do semestre e os
dados preliminares já foram aceitos em congressos nacionais e regionais. Foi realizado em 2 unidades da Atenção
básica (AP 5.1 e 5.2), quatro cursos de capacitação de promoção de alimentação saudável e prevenção de doenças
crônicas com agentes de saúde da Equipe da Saúde da Família. Durante o projeto também foi realizado a capacitação
com residentes, alunos de graduação e com a bolsista de extensão sobre terapia nutricional voltada para prevenção da
dislipidemia. Em tempo foram realizadas neste período, 6 práticas educativas com os pacientes na sala de espera, com
a parceria da Brinquedoteca Hospitalar e com as bolsistas da medicina do Projeto de extensão APOIO, que
contribuíram para aumentar o vínculo com a equipe os usuários de saúde.

 
Equipe: 

ANDREIA NISHIYAMAMOTO DE OLIVEIRA, SIMONE AUGUSTA RIBAS , DENISE TAVARES GIANNINI,
Joana Maia Brandão, Rayane Melgaço de Andrade, Rafaella Vieira Moreira, ISABEL REY MADEIRA, Natalia
Alves Fontes, Carolina da Silva Castello Branco de Oliveira, Ana Karoline Marques Moriel Tavares, LUANA
SICURO CORRÊA, DIANA BARBOSA CUNHA, CANDIDA MIRIAN DE VASCONCELOS SANTOS,
MICHELLE MENEZES WENDLING.
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Resumo: 

Introdução: Na gestação ocorrem mudanças biológicas, psicológicas e sociais na vida de uma mulher, sendo um
momento singular e de reestruturação. A forma com que ela vive essas mudanças repercurte intensamente na
constituição da maternidade e na relação mãe-bebê. É uma fase de múltiplas emoções podendo gerar insegurança,
medo e dúvidas, portanto faz-se necessário a realização de atividades educativas que irão orientar essas mulheres
para que adquirem mais confiança e tranquilidade. Uma visão holística da mulher é fundamental para o cuidado
humanizado que compete a equipe multiprofissional. Objetivo: desenvolver atividades educativas no período
gravídico-puerperal com a mulher e sua família; e promover a capacitação dos profissionais na educação em saúde
dos usuários do serviço. Metodologia: relato de experiência das atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão, de
janeiro a Dezembro de 2017. Resultados: Foram realizadas diversas atividades educativas com gestantes/puérperas e
acompanhantes ao longo de 2017, com adesão de 358 participantes nas atividades do Cegonha carioca; 427
participantes em grupos  de Sala de Espera pré-consulta de pré-natal e pós-natal nos turnos manhã e tarde; 40
participantes nos Cursos de Gestante semestrais  e 113 participantes do Planejamento Familiar. Foram realizadas
atividades em comemoração ao Dia de Doação de Leite, Semana Mundial de Aleitamento, Dia internacional da
Mulher com enfoque contra a violência Obstétrica e Prevenção do câncer de colo e de mama. As atividades
educativas contemplaram as gestantes em privação de liberdade do Instituto Talavera Bruce e Unidade Materno
Infantil do complexo de Bangu. Conclusão: As atividades educativas tem contribuído para a aproximação da equipe
multiprofissional com a cliente e sua família; tem provocado reflexão a mulher e seus familiares em suas dúvidas e
anseios, favorecendo o exercício pleno de cidadania, dentro de um contexto de integralidade.

 
Equipe: 

Abilene do Nascimento Gouvêa, Ana Lúcia Freire Lopes, Elizete Leite Gomes Pinto , Claudia Dames de Arruda ,
Cristiane Moraes, Margarete Gomes da Costa, Cristiane Pinho Martinez Domingues, Eliane Ribeiro Vieira, Rafaela
de Souza, Cristiane da S Lima Nogueira, Daniela Raisa de O medeiros, Claudia de Souza Silva da Luz.



 
AÇÕES DE PROFILAXIA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV NO NÚCLEO PERINATAL
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: No Brasil, a infecção pelo HIV entre mulheres em idade reprodutiva aumentou e como
consequência, tem aumentado a frequência de transmissão vertical, pois muitas mulheres engravidam sem saber seu
“status” sorológico. Quando não são realizadas intervenções de profilaxia, a transmissão vertical do HIV ocorre em
cerca de 25% das gestações das mulheres infectadas, entretanto, há uma redução dessa taxa para níveis entre 1 a 2%
com a aplicação de todas as recomendações do Ministério da Saúde. Assim, considerando que as intervenções
profiláticas reduzem significativamente a transmissão vertical do HIV, faz-se necessário pelo HUPE/Núcleo
Perinatal, a adoção plena de todas as recomendações. OBJETIVO: Apresentar as atividades desenvolvidas no Núcleo
Perinatal no período de janeiro a Dezembro de 2017. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência sobre
as ações de profilaxia da transmissão vertical do HIV, desenvolvidas no Núcleo Perinatal, no período de jan-dez de
2017. RESULTADOS: Análise dos dados das pacientes com HIV através de busca ativa dos prontuários, atualização
do banco de dados e estatísticas dos atendimentos no ano de 2017; Atualização da equipe envolvida na assistência
perinatal. Realização de atvidades de prevenção na Associação Cristã de Moças, Assembleia Legislativa e Escolas
Municipais. Apresentação de trabalhos científicos no 55º  Congresso do HUPE, com trabalho premiado, 41º
Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, XI Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII
Congresso Brasileiro de AIDS e X COBEON - Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal.
CONCLUSÃO: A realização dessas ações de profilaxia tem contribuído para a análise contínua e adequação do
processo assistencial de diminuição da transmissão vertical do HIV na maternidade do HUPE, a partir de informações
e condutas vitais.

 
Equipe: 

Mariana Romão Abrantes, Isabel Maria Santos Lacerda, Leticia Guimarães Fassarella, Milena Agnelo, Thais
Rodriguez Pontes, Abilene do Nascimento Gouvêa, Ana Lúcia freire Lopes, Denise Leite Maia Monteiro, Elizete
Leite Gomes Pinto.
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Resumo: 

INTRODUÇÃO: O Banco de Leite Humano (BLH) do Núcleo Perinatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto
apoia, promove e incentiva o aleitamento materno (AM) através do atendimento as gestantes, puérperas e nutrizes
com dificuldades em amamentação e captação de doadoras de  leite humano ordenhado. OBJETIVO: Apresentar as
atividades de produção desenvolvidas no Banco de Leite Humano do Núcleo Perinatal. METODOLOGIA: Estudo
exploratório, com abordagem quantitativa das atividades de produção desenvolvidas no BLH do Núcleo Perinatal no
período de janeiro a dezembro de 2017. RESULTADOS: O BLH realizou 427 atendimentos em grupo com gestantes,
puérperas e mães acompanhantes da Unidade Neonatal. Houve 6872 atendimentos individuais e 368 visitas
domiciliares. 241 doadoras foram captadas. Houve a coleta de 221,6 litros de leite humano e distribuído, após analise,
128 litros, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de diversos neonatos internados na Unidade Neonatal.
Organizou as seguintes atividades educativas: em comemoração a Semana Mundial de AM o Mamaço na praia do
Leme com uma roda de conversa com profissionais da saúde, mães e pais, abordando a importância da amamentação.
Foram apresentados trabalhos em congressos e organizou o III Encontro de Bancos de Leite e Postos de
Recolhimento de Leite Humano do Rio de Janeiro, além de participar do II Feira de Sustentabilidade. O
credenciamento da Rede Iberoamericano de BLH conferiu padrão ouro de qualidade para as atividades desenvolvidas.
CONCLUSÃO: Os resultados indicam avanços rumo a redução das taxas de morbimortalidade devido a promoção do
AM e captação de leite humano ordenhado, sendo um importante indicador para a avaliação do atendimento provido
pela Unidade.

 
Equipe: 

Abilene do Nascimento Gouvêa, Angelica Santos de Souza, Jader Coelho Dias, Ana Lúcia Freire Lopes, Elizete Leite
Gomes Pinto, Thaís Rodriguez Pontes, Letícia Guimarães Fassarella, Milena Agnelo.



 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DO HUPE NÚCLEO PERINATAL
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Resumo: 

Introdução: O gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é constituído por um conjunto de ações que
tem a finalidade de minimizar a geração de resíduos e proporcionar o seu manejo adequado. No ambiente hospitalar
grande parte dos resíduos sólidos hospitalares pode ser reciclado, contribuindo para uma mudança de comportamento
ambiental e redução dos resíduos destinados ao aterro sanitário. 
Objetivos: Sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância da reciclagem para a preservação do Meio
Ambiente e redução do volume de resíduos nos aterros sanitários; garantir as Boas Práticas no manejo de resíduos de
serviços de saúde (RSS); capacitar e orientar os funcionários no manejo de RSS com foco na reciclagem; realizar
oficinas de trabalhos manuais com materiais recicláveis.
Metodologia: Relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão “Gerenciamento de
resíduos sólidos recicláveis do Núcleo Perinatal - HUPE” no ano de 2017. 
Resultados: Foram realizadas atividades de educação em serviço sobre segregação e manejo adequado de RSS para os
profissionais de saúde, revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão sobre Manejo de RSS, oficinas de artesanato
com as pacientes internadas e funcionários utilizando materiais recicláveis, comemoração do Dia Mundial do meio
Ambiente e da Reciclagem com distribuição de material informativo sobre o tema, incentivo a doação de frascos de
vidro para o Banco de Leite Humano e para uso nas oficinas de arte com a clientela.
Conclusão: As atividades desenvolvidas têm sido bastante efetivas para o cumprimento das Boas Práticas no manejo
de RSS, para a redução significativa do quantitativo de resíduos infectantes gerados no Núcleo Perinatal,
conscientização dos funcionários e usuários quanto a importância da reciclagem, contribuindo para a preservação do
meio ambiente e sustentabilidade.

 
Equipe: 

Elizete Leite Gomes Pinto, Abilene do Nascimento Gouvêa, Ana Lucia Freire Lopes, Maxilena Fortunato, Matheus
Pires dos Santos, Helen Ferreira do Nascimento, Hellen Mayara Cunha de Oliveira.
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Resumo: 

O Projeto Acolher HUPE visa contribuir para implantação do acolhimento e promover a transparência de informação
ao usuário na atenção hospitalar por meio de uma análise crítica do fluxo de entrada e das dependências no HUPE,
revelar seu processo de trabalho e, ao mesmo tempo, servir para a mudança do cenário atual. É uma forma de
reorganização do processo de trabalho, que aposta nas relações entre trabalhadores e usuários com base na escuta
qualificada, responsabilização, compromisso com a resolutividade e trabalho multiprofissional. Consiste em prestar
orientação e informação sobre a localização de serviços e setores do hospital aos usuários, familiares, acompanhantes
e visitantes. Desta forma, a atenção em saúde torna-se resolutiva, humanizada e acolhedora contribuindo para a
satisfação do usuário e qualidade do atendimento em saúde em nossa instituição. Em abril de 2018, foi inserido no
projeto as atividades de acolhimento e classificação de risco aos usuários que procuram o ambulatório de pediatria
por livre demanda e também foram incluídos usuários provenientes do SISREG para o atendimento em especialidades
médicas. Estes usuários foram incluídos no projeto devido a visão de que o acolhimento permite a identificação a
partir de uma escuta qualificada, considerando o risco de vulnerabilidade do usuário e sua multidimensionalidade e
também possibilita avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS como uma
política pública essencial para a qualidade do atendimento no HUPE.

 
Equipe: 

Gilvanda Lessa.
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Resumo: 

O Sistema Labgis é um laboratório do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, cadastrado
como Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) junto ao INOVUERJ/SR-2 e responde também como Núcleo
de Geotecnologias da Universidade do Rio de Janeiro por meio de um ato executivo da reitoria. Com uma equipe
multidisciplinar, o Sistema Labgis desenvolve ensino, pesquisa e extensão focando em inovação tecnológica, novas
aplicações e geração de produtos. O Sistema Labgis realiza pesquisa de novos métodos de análise e processamento
automatizado de dados geográficos, onde além da publicação acadêmica, se busca o desenvolvimento também de um
software livre que implemente cada nova proposta. Como exemplos, o Sistema Labgis desenvolveu o software
Hydroflow e o script do ANDVI, ambos disponíveis gratuitamente no site www.labgis.uerj.br. Apesar de nos últimos
anos ter se observado uma crescente disponibilização de dados geográficos e de ferramentas para manipulálos, apenas
estes não são suficientes para realizar todo o potencial do uso da informação geográfica para geração de
conhecimento. Se faz necessário também que métodos para análises desse volume crescente de dados estejam ao
alcance dos interessados, ou seja, é uma sensível balança onde se deseja que técnicos e gestores possam trabalhar o
dado geográfico com metodologias mais simples possíveis, porém gerando resultados com a qualidade necessária.
Dado esse contexto, o presente projeto propõe a continuidade e ampliação de um trabalho já em desenvolvimento no
Sistema Labgis há alguns anos, onde se simplifica as metodologias para geração de produtos derivados de imagens de
sensores remotos de baixo custo ou gratuitas para que um grupo maior de técnicos e gestores podem usufruir desses
insumos para a tomada de decisão. Essas metodologias são perseguidas com a atenção necessário a qualidade do
resultado final e os produtos finais serão disponibilizados gratuitamente a qualquer interessado.
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Jorge Marques, José Augusto Sapienza Ramos.
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Resumo: 

O Projeto materializa a Cátedra e Rede UNESCO sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável
(REGGEN), fundada em 1997, com sede no IFHT/UERJ, para atender a um público mais abrangente através de
atividades com mediação tecnológica, voltadas para o desenvolvimento sustentável. Realizamos pesquisas articuladas
numa rede internacional para incrementar projetos da e na UERJ, visando à qualificação de educadores e estudantes
da Educação Básica e Superior. Atividades realizadas e em andamento: Estamos em contato com instituições para
ministrarmos os cursos semipresenciais “Ações Afirmativas e Políticas Públicas” (90h e 180h) e “América Latina no
Sistema Mundial” (180h, também pode ser cursado através de módulos de 60h). Promovemos atividades formativas,
como o Grupo de Estudos Theotonio dos Santos; produzimos artigos e comunicações científicas para eventos
nacionais e internacionais; estamos em diálogo com o Colégio Pedro II para parcerias; reunimos o Conselho
Internacional e Secretaria Executiva; aprofundamos as relações com as instituições com as quais já temos parcerias;
contribuímos com a internacionalização da UERJ - principalmente através da divulgação da REGGEN e de sua
vinculação aos eventos coorganizados.
Destacamos as organizações do Colóquio Hegemonia e Contra Hegemonias, Sistema Mundial e Integração Regional
(comemorativo pelos 20 anos da REGGEN e 50 anos da CLACSO); Lançamento do Manifesto do Rio “Compromisso
com a democracia, a soberania e a recuperação do Espirito de Bandung”; Reunião de enlace acadêmico – REGGEN/
CLACSO e convidados, e do evento “Theotonio dos Santos - O homem e a obra: uma homenagem” com
representantes do Brasil, Chile e Venezuela. A Revista Desenvolvimento e Civilização está recebendo artigos e
impulsionamos o Programa Desenvolvimento e Educação – Theotonio dos Santos.

 
Equipe: 

BRUNO MIRANDA NEVES, GAUDENCIO FRIGOTTO, GABRIEL SIQUEIRA, GABRIEL RODRIGUES,
theotonio dos santos, DAVID GOMES LOBO DOS SANTOS, MARIA LUIZA GOMES DA SILVA ROSA,
FERNANDA NAOMI ZAPHIRO PESSOA SANTOS, ROBERTO SANTANA, PEDRO PIMENTEL, ALBERTO
DIAS MENDES, HELDER MOLINA, ZACARIAS JAEGGER GAMA, Monica Esmeralda Bruckmann maynetto,
VIVIAN NASCIMENTO DE JESUS, EDEN PEREIRA LOPES DA SILVA, ELOIZA DA SILVA GOMES DE
OLIVEIRA, WASHINGTON LUIS DE ASSIS PINHEIRO, LUCAS COUTO, MARCELA CRISTINA MORAES
REIS.



 
ECOVILA DIGITAL: O USO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA CONSTITUIÇÃO DE CONHECIMENTOS E 
VALORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST MULTIDISC. DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAYA SUEMI LEMOS

CONTATO: mayasuemi@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Ecovila Digital surge com a proposta de investigar o
impacto dos novos meios de comunicação, os princípios de
aprendizagem que emergem decorrentes do uso dessas tecnologias e as
possíveis transformações na forma como crianças e adolescentes
constituem conhecimento, cultura, valores e vida social. O Centro
Multimídia do Projeto Ecomuseu Ilha Grande, localizado em Vila
Dois Rios (Ilha Grande, Angra dos Reis/ RJ) através deste projeto,
pretende ampliar o espaço Multimídia Ecovila Digital, bem como o
desenvolvimento da comunidade local no que se refere a apropriação
da tecnologia – antigo anseio dos moradores – e a criação do primeiro
programa de inclusão digital na Vila Dois Rios – Ilha Grande.
Pretende-se também, contribuir para o desenvolvimento social e
cultural do grupo de moradores (crianças e adolescentes) de Vila Dois
Rios, bem como construir um acervo de imagens sobre todo e qualquer
tema relacionado à Ilha Grande, desenvolvendo uma pesquisa
sistemática sobre a história da Ilha grande e do Presídio Cândido
Mendes tendo como objetivo contribuir para a historiografia – registro
e memória – sobre o local, em termos de patrimônio, história e cultura,
por meio das mídias digitais, garantindo ao cidadão o acesso à
informação.

 
Equipe: 

MAYA SUEMI LEMOS, WANIA CLEMENTE DE CASTRO, MICHELE SILVA DE AVELAR, CELSO
HENRIQUE DINIZ V. DE FIGUEIREDO, GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA.



 
NÓS PROPOMOS – RIO ! CIDADANIA COM INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA. UMA PROPOSTA PARA 
A DIFUSÃO DAS GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO BÁSICO.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST MULTIDISC. DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RUI ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS

CONTATO: rui@labgis.uerj.br

 

Resumo: 

O projeto Nós Propomos – Rio ! Cidadania com Inteligência Geográfica tem como hipótese de trabalho a presunção
de que estudantes do Ensino Básico estariam plenamente aptos a aprender e lidar com os conceitos mais simples das
Geotecnologias e a utilizar tais ferramentas como suporte para suas atividades escolares, em particular na realização
de trabalhos práticos e pesquisas relacionados às disciplinas de seu currículo. A partir de tal premissa, o Sistema
Labgis buscou identificar uma maneira lúdica de introduzir tais conhecimentos no seio dessa comunidade estudantil.
A solução encontrada para tal desafio metodológico foi a adoção e customização do projeto “Nós Propomos !
Cidadania e Inovação na Educação Geográfica”, criado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território –
IGOT, da Universidade de Lisboa, que se dirige ao incentivo aos estudantes do secundário à prática de uma cidadania
participativa, introduzindo aqui, no nosso modus operandi, a obrigatoriedade do uso das geotecnologias pelos
estudantes no desenvolvimento do trabalho e na apresentação dos resultados. Nesta experiência inaugural do projeto,
constituiu-se um grupo de trabalho com 4 (quatro) estudantes do ensino técnico do Colégio Pedro II, Campus São
Cristóvão, para desenvolver um estudo da evolução urbanística do bairro Imperial de São Cristóvão e, com base nessa
análise, propor algumas intervenções que contribuam para a revitalização da vertente residencial do bairro. Após uma
etapa de capacitação para o uso das Geotecnologias, provida pelo Sistema Labgis, esses estudantes, a partir de bases
de dados públicas e de informações por eles coletadas, apresentam, sob a forma de um StoryMap, utilizando a
plataforma ArcGIS Online, a evolução do perfil socioeconômico do bairro ao longo de sua trajetória histórica, como
pano de fundo para a proposição, de forma espacializada, das referidas intervenções, com natural ênfase na
valorização de seu patrimônio histórico e cultural.

 
Equipe: 

Rayza Emanuella Jesus de Sousa (Colégio Pedro II - estudante), Rui Alberto Azevedo dos Santos (Sistema Labgis -
UERJ), José Augusto Sapienza Ramos (Sistema Labgis - UERJ), Victor Valentim Lassaval Farias (Sistema Labgis -
UERJ), Abimael Cereda Junior (Sistema Labgis - UERJ), Vitor Soares Scalercio (Colégio Pedro II - Professor),
Leonardo Oliveira da Silva (Colégio Pedro II - Professor), Faber Paganoto Araujo (Colégio Pedro II - Professor),
Bismillah Cabral Pereira de A. Gallonetti (Colégio Pedro II - estudante), Danylo Mendonça Magalhães (Colégio
Pedro II - estudante), Laura Gonçalves Vaz (Colégio Pedro II - estudante).



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST MULTIDISC. DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRUNO MIRANDA NEVES

CONTATO: bmirandaneves@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Temos como principal objetivo qualificar profissionais que atuem ou desejem atuar na Educação Profissional Técnica
(EPT) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), por meio da difusão do que é produzido nas pesquisas e atividades
de ensino, procurando dialogar com as instituições conveniadas sobre as suas experiências e fortalecendo os estudos
conceituais e empíricos que aprimorem a qualidade da Educação Básica.
A Equipe tem como base membros do IFHT, do Núcleo Acadêmico-Pedagógico do Cap/UERJ e do Grupo de
Pesquisa “Trabalho, Formação Humana e Políticas Públicas (PPFH)”.
Promovemos duas turmas do Curso de Aperfeiçoamento em Políticas Públicas de Qualificação Profissional, Emprego
e Renda para Jovens e Adultos Trabalhadores (2014 e 2016). Realizamos duas Jornadas Científicas para apresentação
de artigos dos egressos do aperfeiçoamento que foram publicados nas coletâneas “Políticas Públicas de Qualificação
Profissional & EJA” - 2015 e 2018. Muitos dos aperfeiçoados deram continuidades às suas pesquisas em cursos de
especialização, mestrado e doutorado. O mesmo foi observado junto aos membros do Projeto.
Publicamos “O PROEJA no Colégio Pedro II”, “Os Institutos Federais e o projeto societário e de desenvolvimento” e
“Didática coerente com a Pedagogia histórico-Crítica”.
Organizamos palestras, debates, oficinas e cursos de curta duração empreendidos em parcerias com a sociedade civil
e órgãos públicos. Destacamos as procuras pelo “Conhecendo a EPT”, “Atuando na Qualificação Profissional” e
“Oficina de Textos Acadêmicos”. Nossas participações em eventos profissionais e acadêmicos, publicações
científicas, interlocuções com instituições qualificadoras etc. vêm ampliando ao longo deste período.
O Projeto desdobrou-se na Extensão “Pedagogia Histórico-Crítica na Educação Escolar” e no Curso “Fundamentos da
Educação e Didática”. E o “Programa Desenvolvimento e Educação – Theotonio dos Santos” foi impulsionado.

 
Equipe: 

Maria Luiza Gomes da Silva Rosa , fernanda naomi zaphiro pessoa santos, CARLOS ALBERTO GOMES
PIMENTEL JUNIOR, NADJA VALERIA DOS SANTOS FERREIRA, JORDAN RODRIGUES DOS SANTOS,
MARCELA CRISTINA MORAES REIS, MARISE NOGUEIRA RAMOS, CAROLINE ANDRADE FERNANDES,
JESSYCA NAZARIO, CRYSTIANE ALVES CAVALCANTE, HELDER MOLINA, Loin Mana Prado Silva,
BRUNO MIRANDA NEVES, GAUDENCIO FRIGOTTO, LIVALDO TEIXEIRA DA SILVA, TEREZINHA
REGINA NOGUEIRA NAZAR, DAVID GOMES LOBO DOS SANTOS.



 
REVISTA DESENVOLVIMENTO E CIVILIZAÇÃO: REVISTA DA CÁTEDRA E REDE UNESCO SOBRE 
ECONOMIA GLOBAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INST MULTIDISC. DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ZACARIAS JAEGGER GAMA

CONTATO: bmirandaneves@yahoo.com.br

 

Resumo: 

A Revista “Desenvolvimento e Civilização” será um periódico de publicação semestral vinculada à Cátedra e Rede
UNESCO sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável (REGGEN) que se encontra sediada no Instituto
Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias – IFHT/UERJ. Tem por objetivo divulgar e incentivar a
produção de conhecimento acerca do atual estágio de desenvolvimento social e a crise civilizacional provocada pelo
incremento desordenado das forças produtivas e de exploração social e da natureza.  A Revista se orienta,
fundamentalmente, na crítica ao modelo eurocêntrico e ocidental de desenvolvimento e de produção intelectual com o
objetivo de impulsionar constantemente a produção de um pensamento transformador mais consistente, dedicado a
analisar o quadro de tensões nos processos de globalização e reflexos nas localidades que reagem a elas,
especialmente América Latina, África e Ásia, sem descartar, evidentemente, as resistências encontradas no interior
dos centros capitalistas. No momento em que profundas mudanças marcam a reconfiguração da economia e do
sistema mundial, é imprescindível a criação, no Brasil, de um periódico com projeção internacional que promova uma
reflexão rigorosa desta temática.
Temos como objetivos específicos: Divulgar análises críticas sobre a realidade nacional e internacional; contribuir
para o melhor entendimento sobre a economia global e o desenvolvimento sustentável, e; estimular investigação
científicas sobre os temas da Revista. Estamos recebendo as primeiras propostas de artigos, entrevistas e resenhas que
comporão o número zero do periódico que está intimamente ligado ao tripé da Universidade ao reunir no seu corpo

editorial e administrativo graduandos, poś-graduandos, docentes e pesquisadores. E o “Programa Desenvolvimento e
Educação – Theotonio dos Santos” foi impulsionado.

 
Equipe: 

EDEN PEREIRA LOPES DA SILVA, ELOIZA DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA, maria pereira lima green,
PEDRO GUIMARÃES PIMENTEL, Roberto Santana Santos, mira lini marcosin caetano, Gabriel Pinheiro de
Siqueira Gomes, Vivian Nascimento de Jesus, helder molina, theotonio dos santos, alberto dias mendes, livaldo
teixeira da silva, ZACARIAS JAEGGER GAMA, GAUDENCIO FRIGOTTO, BRUNO MIRANDA NEVES,
Monica Esmeralda Bruckmann maynetto, DAVID GOMES LOBO DOS SANTOS, Maria Luiza Gomes da Silva
Rosa , fernanda naomi zaphiro pessoa santos, luanna barboza dos santos, gabriela de almeida alves, luciana cafasso.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCY ROCHA ABELIN

CONTATO: luabelin@hotmail.com

 

Resumo: 

Poster  contendo o objetivo , a metodologia e a avaliação do Projeto.
Explicarei e mostrarei para o Avaliador através da minha fala  e  através do  Pen drive as Apresentações  
das crianças  no  Cap - UERJ envolvidas no Projeto .

 
Equipe: 

maria Lucy   rocha abelin.



 
A PRODUÇÃO DE ANIMAIS DIAFANIZADOS PARA AULAS CRIATIVAS INTERDISCIPLINARES: 
ALUNOS DO CAP-UERJ COMO AGENTES TRANSFORMADORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALDINEY CAVALCANTE DE MELLO

CONTATO: neymello.ictio@gmail.com

 

Resumo: 

A diafanização de espécimes é uma técnica moderna que representa uma ferramenta importante de ensino na
Educação Básica, gerando materiais didáticos interdisciplinares, cujo processo de produção passa por diversos
conteúdos de diferentes Disciplinas, sendo integradora e prática. A diafanização utiliza reagentes químicos para
clarear espécimes (vertebrados, invertebrados ou plantas), deixando o espécime transparente e corando com
pigmentos histoespecíficos as estruturas-alvo mantendo o material intacto. A preparação, produção de materiais
didáticos e obtenção de imagens de diafanização ainda são restritos a estudos de Biologia aplicada, sendo
negligenciados como ferramentas de ensino de Ciências Biológicas no Ensino Fundamental e Médio.
O presente projeto tem viabilizado espécimes diafanizados para uso em projetos multidisciplinares e em temas
transversais, aproximando ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, tem contribuído na divulgação científica,
utilizando a diafanização como elemento atrativo na formação do aluno, especialmente pelo caráter artístico do
material gerado. Na presente fase do projeto, os protocolos conhecidos em literatura foram revisados e adaptados para
facilitar a aplicação dos reagentes e melhorar os resultados relacionados à preparação dos espécimes. Em parceria
com colaboradores da Universidad Nacional Autónoma de Mexico, o presente projeto tem desenvolvido protocolos
de diafanização que podem ser utilizados por alunos do CAp-UERJ em aulas de laboratório. A utilização de imagens
e animais diafanizados tem aumentado nos alunos o interesse pela carreira acadêmica de Biologia, assim como
tornado as aulas mais atrativas.
Em sua continuidade, pretende-se, cada vez mais, aumentar a coleção de espécimes diafanizados, promover
exposições para a comunidade escolar (abrindo ao seu entorno como extensão) e manter os alunos envolvidos na
produção de materiais que são utilizados em suas próprias aulas.

 
Equipe: 

Waldiney Cavalcante de Mello, Lúcio Paulo do Amaral Crivano Machado, Tiago Savignon Cardoso Machado,
Bárbara Balzana Mendes Pires, Kleyton Magno Cantalice Severiano, Carlos Antonio Buerba Huerta.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARLIZA BODE DE MORAES

CONTATO: marlizabode@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão ALÉM DOS MUROS: AÇÕES DE FORMAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES
COMUNITÁRIAS DE SÃO JOÃO DE MERITI teve início em março de 2005, com o propósito de favorecer a
ampliação das ações de formação de professores realizadas pelo Centro de Atividades Comunitárias de São João de
Meriti (CAC), na Baixada Fluminense. O projeto tem como foco a formação de professores do Ensino Fundamental e
a principal ação de formação é o curso ALFABETIZAÇÃO EM CONTEXTOS DE LETRAMENTO, cujo objetivo
principal é difundir conhecimentos sobre a didática da alfabetização construídos a partir da divulgação dos resultados
de pesquisas relacionadas à aprendizagem da leitura e da escrita, na década de 70. Neste ano, o curso vem sendo
desenvolvido nos municípios de Mesquita e São João de Meriti, destinado aos professores da rede pública dos
respectivos municípios.  É parte da carga horária do curso a visita à Escola do CAC para observação das atividades de
leitura e escrita tematizadas durante o estudo. Por meio da parceria com o Departamento de Geografia, da FFP –
UERJ, também oferecemos aos dois municípios o curso ALFABETIZAÇAO CARTOGRÁFICA E ELABORAÇAO
DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM GEOGRAFIA, cujo produto final será a elaboração de um atlas do Município
que incluirá elementos indicados pelos professores participantes da formação. Ainda este ano, nos meses de agosto,
setembro e outubro, realizaremos três encontros para tematizar o ensino da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Além das atividades de formação, o bolsista vinculado ao projeto, vem atuando em projetos
pedagógicos desenvolvidos pela equipe de educação da instituição, com destaque para as atividades de promoção de
leitura destinadas aos estudantes da escola, em parceria com as bolsistas do Projeto de Extensão “Nascedouros de
Leitores”, também em desenvolvimento no CAC.

 
Equipe: 

Maria da Conceição de Carvalho Rosa, Carla Sass, Thais Vianna, Ana Lúcia Gomes de Souza, Juliana de Moraes
Prata, João Marçal Bodê de Moraes, Ana Claudia Ramos Sacramento, Mário Pires Simão, Vinicius da Silva Seabra,
Glória Maria Paes Brito Miranda.



 
AVAQUI: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE QUÍMICA ATRAVÉS DA 
PARCERIA UNIVERSIDADE (UERJ) - ESCOLA PÚBLICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JULIANA ROCHA RODRIGUES BARCELLOS

CONTATO: prof.juliana.rodrigues@gmail.com

 

Resumo: 

As tradicionais metodologias baseadas na transmissão-recepção desmotivam os alunos e
distanciam a Química ensinada nas escolas do dia-a-dia. Assim, busca-se nastecnologias digitais
de informação e comunicação – TDICs, a dinamização do espaço de ensino-aprendizagem, que
tornam mais concreto e acessível o conteúdo de Química (abstrato por natureza). Dessa forma,
o Ambiente Virtual de Química -AVAQUI do CAp-UERJ tem como objetivo promover a
interatividade, a hipertextualidade e a conectividade estabelecendo novos vínculos de
aprendizado. A construção do AVAQUI foi em parceria com o Laboratório de Informação e
Comunicação da UERJ -Latic, onde foi construído o desenho pedagógico; em seguida alocado no
AVACAp- Ambiente Virtual de Aprendizagem do CAp-UERJ. O AVAQUI foi desenvolvido em todas
as turmas do 3o ano do CAp- 100 estudantes. Os materiais impressos, digitalizados e de
multimídia foram organizados em módulos, havendo um espaço para o aprofundamento- ENEM
e Vestibular da UERJ. Através de hipermídias - textos com vídeos, animações e outros recursos
audiovisuais- conceitos que os estudantes têm grandes dificuldades foram melhor
compreendidos. Dessa forma, a complementação da sala de aula presencial com um ambiente
virtual interativo facilitou o ensino de Química. Com tantas atividades, foi possível uma maior
diversificação na avaliação da aprendizagem. O sucesso do projeto foi constatado pelo
envolvimento dos estudantes de maneira prazerosa e; como consequência, o elevado
rendimento nas avaliações (formais e não formais) do conhecimento. Com relação a
comunidade externa, não foi possível no Colégio Pedro II-Humaitá, tendo em vista que o mesmo
desenvolveu seu próprio ambiente virtual e não se interessou na parceria. Atualmente, o
desenho pedagógico do AVAQUI está sendo remodulado para atender as demandas das turmas
do 9o ano do CAp-UERJ, e buscaremos uma nova parceria para desenvolver novos ambientes
virtuais para divulgação e popularização do conhecimento científico.

 
Equipe: 

JULIANA ROCHA RODRIGUES BARCELLOS.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTO RODRIGUEZ DORIA

CONTATO: mariceliabispo@gmail.com

 

Resumo: 

Na edição 2018 da Uerj Sem Muros optamos pela apresentação de pôster que ilustrará a atual etapa em
desenvolvimento de nosso projeto de Adaptação de Textos Clássicos da Dramaturgia Adulta para a Linguagem de
Teatro Infantil. Bolsistas e atores da Cia. Teatral Nosconosco apresentarão o projeto ao público da USM. É um
projeto longevo que vem conseguindo produzir impactos na forma do fazer teatral voltado para a infância e
juventude, gerando produtos artísticos e formando e capacitando recursos humanos para as áreas técnicas e artísticas
em teatro.

 
Equipe: 

Victoria Mendes Duarte, Leonardo Pereira Ramalho, Maricélia Andrade Bispo, Aline Deyques, Hugo Leonardo
Charret, Luana Simone Figueira.



 
ALFABETIZAÇÃO HISTÓRICA: SABERES E PRÁTICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA NAS SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LARISSA COSTARD SOARES

CONTATO: larissa.costard@uerj.br

 

Resumo: 

Resultados preliminares dos questionários realizados nas escolas estaduais de formação de professores e primeiras
propostas de oficinas planejadas em função das demandas apresentadas nesses questionários.

 
Equipe: 

Vivian Zampa, Leonardo Padilha, Alcidesio Oliveira Junior, William Vaz, Hilton Meliande, José Roberto Rodrigues,
Larissa Costard .



 
ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAP-UERJ: PRÁTICAS DOCENTES EM COLABORAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALERIA DE OLIVEIRA SILVA

CONTATO: valeriagpdoc@gmail.com

 

Resumo: 

A infância, em geral, é revisitada por quem deseja fortalecer vínculos e encontrar significados correspondentes ao seu
cotidiano. Regras de bem viver, paciência, dedicação, perseverança, tolerância, amizade, dedicação,
responsabilidades, sobrevivência e tantas outras atitudes da vida adulta são iniciadas com as brincadeiras. Se
atividades lúdicas são inseridas em diferentes contextos sociais da criança, mais que ocuparmos seu tempo ou diverti-
la, estaremos dando-lhe a oportunidade de estruturar seu pensamento, de habituar-se ao convívio em grupo com tudo
que essa convivência tem a lhe oferecer. O uso de jogos, brinquedos e brincadeiras é uma prática relevante para
formação da criança. Embora esse olhar para a infância e o brincar seja bem recente, é necessário investir em
pesquisas que se debrucem sobre informações acerca do brincar e sua importância para construção do conhecimento.
No que tange a aprendizagem, destacamos a importância de a criança encontra no brincar um momento de satisfação,
e o quanto é relevante associar o aprendizado da matemática às práticas lúdicas, o quanto que esses momentos de
satisfação podem contribuir com a desconstrução da ideia de que refletir, praticar e escrever sobre matemática pode
ser “difícil”. Entendemos que a “ludicidade” pode colaborar, inclusive, para a promoção de práticas de leitura e
escrita que favoreçam a compreensão dos enunciados matemático. Por conseguinte, com inspiração nas práticas de
bidocência desenvolvida no Atendimento Educacional Especializado - Ensino Colaborativo (AAE-EC) do Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigue da Silveira (CAp-UERJ), a autora desse projeto busca ampliar a atenção, na sala de
aula, àqueles que têm mais dificuldade para acompanhar seu grupo.

 
Equipe: 

Valeria de Oliveira Silva.



 
AULAS PREPARATÓRIAS PARA AS OLIMPÍADAS DE FÍSICA E ASTRONOMIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LETICIA DUTRA FERREIRA

CONTATO: leti.fis@gmail.com

 

Resumo: 

As olimpíadas de conhecimento de Física e Astronomia têm como principal objetivo  despertar o interesse dos alunos
nos estudos das mencionadas disciplinas. Neste contexto, podemos destacar: a Olimpíada Brasileira de Física (OBF),
a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e a
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Na maioria das escolas, o currículo de Física vem sendo
abordado de forma minimalista, não se adequando as ementas das provas das citadas olimpíadas. O Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp/UERJ), que sempre busca desenvolver novas metodologias e
maneiras de auxiliar o corpo discente nas atividades de ensino e aprendizagem tanto dentro quanto fora do ambiente
escolar, se torna um espaço adequado para desenvolver atividades em prol deste reforço curricular. O presente projeto
tem por objetivo ofertar uma preparação extracurricular que possa suprir eventuais defasagens curriculares associadas
a estes exames. Neste primeiro momento do projeto, relatamos as primeiras ações relacionadas com a produção do
material didático direcionado e as propostas de oficinas classificadas de acordo com o ano de escolaridade pertinente.
Abordamos também as dificuldades de implementar tal proposta diante das interrupções do ano letivo anterior e a
experiência das primeiras aulas expositivas e encontros regulares de discussão de questões de provas anteriores das
olimpíadas. Por fim,  apresentamos um levantamento preliminar da avaliação dos alunos do projeto que participaram
das olimpíadas após a implementação do mesmo.

 
Equipe: 

Leticia Dutra Ferreira, Bruno de Pinho Alho, Maria Beatriz Dias da Silva Porto, Thiago Correa Almeida, Flávia Luzia
Jasmim, Ricardo Kullock , Andreson Luis Carvalho Rego, Elizandra Martins.



 
AÇÕES EDUCATIVAS EM  FAVELAS URBANAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS FERRAZ

CONTATO: mcoliveirareis@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto Ações Educativas em Favelas Urbanas visa atender crianças, jovens e adultos que residam em favelas da
periferia urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. Oferece oportunidades diversificadas de estudo, com o
objetivo de alfabetizar e formar sujeitos leitores e escritores e corroborar para o cumprimento do compromisso social
de resgate do direito à educação, negado em alguma etapa da vida de muitos brasileiros. 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. As ações educativas são realizadas em parceria com atores
sociais locais, especialmente, com o Projeto Socioeducativo Casa Reviver, localizado no Morro do Estado, Centro de
Niterói. Atualmente, a atividade extensionista tem acontecido no espaço sede desta organização comunitária, que tem
sido também parceira na realização do Curso de Extensão Formação Sociopolítica para o Trabalho Voluntário em
Periferia. O curso já concluiu duas turmas com o objetivo de fornecer ferramenta crítica de conhecimentos
(sociológicos, políticas públicas, criminologia e outros) para pessoas interessadas em atuação voluntária em áreas
pobres. O Projeto de Extensão tem contribuído na formação de profissionais de educação e educadores sociais
interessados na educação das classes populares e seus processos de inclusão. Promove o exercício da prática
educativa no âmbito da educação comunitária e não formal, atuando no planejamento e na execução de atividades
educativas para estudantes do Ensino Fundamental e adultos não escolarizados, através de oficinas que são
dinamizadas por estudantes bolsistas e voluntários, em ambiente não escolar. O conteúdo das oficinas envolve a
leitura, a escrita, a matemática, experimentos científicos, educação ambiental, artes e noções de cidadania, que se
articulam com conhecimentos históricos, geográficos, culturais e das ciências naturais.

 
Equipe: 

Jessica Cunha de Lima, Márcia Cristina Alves dos Santos, Sueli do Nascimento, Dario de Sousa e Silva Filho, Joyce
de Souza Victorino.



 
AÇÕES INTEGRADAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA ESCOLA

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): TATIANA LUNA GOMES DA SILVA

CONTATO: luna.gomest@gmail.com

 

Resumo: 

O ensino de Ciências é um dos caminhos para inserir-se no mundo científico, desmistificando a visão de uma ciência
difícil e cativando o interesse das pessoas. Neste sentido, torna-se fundamental que a escola incorpore atividades de
divulgação científica e visitas a espaços não formais de educação como parte do processo de ensino e aprendizagem.
O objetivo principal da proposta de extensão desenvolvida no CAp-UERJ é divulgar o conhecimento científico na
área das Ciências da Natureza, de modo a despertar na comunidade, o interesse pela investigação científica e
contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades. Serão apresentados na 28ª UERJ sem muros os resultados e
atividades desenvolvidas no último ano, que incluem: visitas a espaços não formais, palestras, oficinas e um evento
que contou com a participação de toda a comunidade do CAp-UERJ e com cerca de 370 convidados externos entre
responsáveis, familiares e estudantes de outras instituições. Somente a educação possui a ação transformadora de tirar
da marginalidade grande parte da população e prepará-los para que se tornem mais produtivos, participantes e
beneficiários do desenvolvimento do País. Nossa proposta de promoção e divulgação da Ciência, aliada ao ensino
formal, possibilita a construção de uma sociedade alfabetizada científica, capaz de refletir criticamente e atuar a
respeito dos assuntos de ciência e tecnologia, formando cidadãos conscientes e atuantes no novo modelo de sociedade
que se deseja.

 
Equipe: 

TIAGO SAVIGNON CARDOSO MACHADO, LETÍCIA LOSS DE OLIVEIRA, ANNA MARIA DA SILVA
MATOS, MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, LUCIA CRISTINA DA CUNHA AGUIAR,
ELIZABETH TEIXEIRA DE SOUZA, ANATALIA KUTIANSKI GONZALEZ VIEIRA, DEBORA DE AGUIAR
LAGE, PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO, FABIANO LINS DA SILVA, SUELLEN BARBOSA CORDEIRO,
BARBARA BALZANA MENDES PIRES, CAROLINA TAVARES SCHUMANN, ELIZANDRA MARTINS
SILVA, WALDINEY CAVALCANTE DE MELLO, THIAGO CORREA ALMEIDA, JULIANA ROCHA
RODRIGUES BARCELLOS, MARCELO RODRIGUES GAMON, THAÍS MALCHER DOS SANTOS COSTA
MENDES.



 
CIRCULARIDADES NA ESCOLA PÚBLICA:  SIGNIFICANDO CULTURAS NO COTIDIANO ESCOLAR

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAÍRA DE OLIVEIRA FREITAS

CONTATO: freitasmaira@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O projeto tem como objetivo dar visibilidade a discussões sobre identidade e luta por representatividade cultural no
contexto escolar, compreendendo a escola como expressão do social. Objetivo geral: Promover discussões com vistas
à formação para a cidadania com professoras (es), alunas (os) através das atividades das oficinas pedagógicas e ciclos
de debate. Portanto, o alcance é bastante amplo, na medida em que envolve alunos da rede pública em geral e do
CAp, licenciandos da UERJ e professores. Apostando em um desenvolvimento colaborativo, o intuito é produzir
conhecimentos acerca dos processos de ensino-aprendizagem, pautando-os em uma significação cultural, entendendo
a cultura em constante desenvolvimento e na formação humana integral. Já no primeiro ano diversas ações foram
implementas, superando assim, as propostas descritas no cronograma, destaque para as seguintes: 1. Realização de 3
encontros, com a participação de aproximadamente 350 pessoas ( I: afro-brasilidades e práticas em educação no CAp-
UERJ, em nov. de 2017; II: Práticas educativas e questões de gêneros e sexualidades no Colégio Pedro II, em mar. de
2018; III:  Marielle Franco: Diálogos Sobre Gênero, Raça e Classe no ILE, Maracanã, em jul de 2018) 2. Participação
na Comissão Científica da Semana de Consciência Negra e na Comissão de Organização da Semana Paulo Freire
organizada pelos Estudantes do Curso de Pedagogia, Maracanã. 4. Realização da Oficina - Abayomi: tecendo
resistências e do Minicurso - Por uma Literatura negra: Repensando as práticas escolares em uma perspectiva
antirracista. 5. Participação na III Jornada da Consciência Negra - Os caminhos e desafios das pedagogias
antirracistas do Colégio Pedro II, com a Oficina Abayomi para turmas do EF I; 6. Manutenção e alimentação de pág
no Facebook. 7. Participação na Comissão Científica e realização de 3 minicursos do V CEDUCE, na UFF.

 
Equipe: 

Maira de Oliveira Freitas, Luís Paulo Cruz Borges.



 
COLÓQUIOS E CONVERSAS SOBRE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO CAP-UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANATALIA KUTIANSKI GONZALEZ VIEIRA

CONTATO: anatalia.vieira@uerj.br

 

Resumo: 

O ensino das Ciências da Natureza visa dialogar e relacionar conceitos científicos de maneira adequada e, nos seus
diferentes níveis de complexidade, conduzir a construção do pensamento científico dentro dos padrões de
estruturação do método científico. Entretanto, a inserção de determinados conceitos de maneira mais clara e menos
abstrata nas disciplinas de Ciências, Biologia, Física e Química na educação básica se torna algumas vezes distante
das descobertas no dia a dia das pesquisas nestas áreas. Com isso se faz necessária a abordagem dos diferentes
conceitos com interdisciplinaridade. Acreditamos que a divulgação dos conhecimentos científicos por pesquisadores
das diversas áreas científicas, bem como por profissionais de outras áreas que interliguem assuntos das Ciências da
Natureza, seja uma ferramenta apropriada para relacionar os conhecimentos adquiridos pelos alunos na sala de aula
com as novas descobertas das pesquisas científicas. Dada a extrema importância da divulgação do conhecimento e
ampliação da educação científica, este projeto de extensão tem como objetivo realizar colóquios/seminários para
alcançar a divulgação científica, a fim de que o público alvo (professores e alunos do ensino básico e da graduação)
adquira ferramentas e tenha também a oportunidade de interagir com pesquisadores das distintas áreas científicas e
instituições de ensino e pesquisa, assim como com os professores do CAp-UERJ que vem se consolidando como um
grupo de pesquisa na área de Ensino de Ciências. Os colóquios e seminários permitem a apresentação dos diversos
trabalhos científicos, a partir de uma linguagem acessível ao público, tanto para a comunidade escolar como para
convidados externos, mediante a ampla divulgação realizada pelos envolvidos no projeto. Assim, esperamos
contribuir para a construção do conhecimento científico mais consolidado de estudantes e, para a formação
continuada dos professores, estreitando os laços entre ciência, tecnologia e sociedade.

 
Equipe: 



 
Andreson Luis Carvalho Rego, Anatalia Kutianski Gonzalez Vieira, Anna Maria da Silva Matos , Bárbara Balzana
Mendes Pires de Oliveira, Bruno de Pinho Alho, Bruno Osório Rodrigues, Carolina Tavares Schumann, Débora de
Aguiar Lage, Elizabeth Teixeira de Souza, Fabiano Lins da Silva, Flávia Luzia Jasmim, Jessica de Lucca de Almeida,
José Carlos Pelielo de Mattos, Juliana Rocha Rodrigues Barcellos, Letícia Dutra Ferreira, Letícia Loss de Oliveira,
Lidiane Aparecida de Almeida, Lúcia Cristina da Cunha Aguiar, Marcelo Rodrigues Gamon, Maria Beatriz Dias da
Silva Maia Porto, Maria Cristina Ferreira dos Santos, Paula de Oliveira Ribeiro, Ricardo Kullock, Suellem Barbosa
Cordeiro, Tatiana Luna Gomes da Silva, Tiago Savignon Cardoso Machado, Thiago Corrêa Almeida, Waldiney
Cavalcante de Mello, Juliene Ribeiro Nascimento.



 
CIÊNCIA E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SIDNEI JORGE FONSECA JUNIOR

CONTATO: sjfjunior@gmail.com

 

Resumo: 

Um projeto que envolva a divulgação científica e promoção de novos conhecimentos no contexto da educação física,
atendendo as demanda do mercado de trabalho e adequando às existentes, beneficia estudantes e profissionais de
educação física para aulas criativas, atrativas e com eficiência no que tange ao processo ensino-aprendizagem. O
objetivo geral do projeto é divulgar, discutir e fomentar entre estudantes e professores de Educação Básica novas
metodologias e temas referentes à Educação Física Escolar. 	Os temas abordados estão sendo pensados de acordo com
a demanda da área em questão. Os cursos de capacitação estão sendo divulgados via meios eletrônicos digitais e
meios impressos entre professores das secretarias municipal e estadual de educação, além de grupos virtuais de
profissionais e estudantes de educação física. Será elaborado um site para divulgação do projeto, assim como uma
ficha de inscrição. Os cursos serão exclusivamente gratuitos, legitimando a ideia de uma educação pública, gratuita e
de qualidade. O projeto já está em andamento com a realização de um curso de "Esportes Alternativos", com 25 vagas
abertas. Existe a previsão do acontecimento de mais um curso (Handebol Aplicado à Educação Física Escolar) em
2018. A avaliação será realizada qualitativamente, por meio de preenchimento de formulários por participantes das
atividades, destacando pontos positivos e negativos das atividades oferecidas, além de sugestões para outros cursos. O
quantitativo de participantes nas atividades oferecidas também será um dado importante a ser avaliado.

 
Equipe: 

Sidnei Jorge Fonseca Junior, Marcelo Mattos, Janaína da Silva Ferreira, Marcelo Barros Vasconcelos, Márcia
Miranda, Paulo Ferraz, Camilo Máximo, Amanda Moreira da Silva, José Antônio Vianna, Rosineide Cristina de
Freitas, Ana Patrícia da Silva.



 
CLUBE DE CIÊNCIAS: EUREKA! UM ESPAÇO NÃO FORMAL DE DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO 
DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JULIANA ROCHA RODRIGUES BARCELLOS

CONTATO: prof.juliana.rodrigues@gmail.com

 

Resumo: 

As tradicionais metodologias da transmissão-recepção de conteúdos de Ciências (Biologia, Física e Química) ao
longo do Ensino Fundamental, de forma fragmentada e descontextualizada, distanciam o conhecimento científico da
curiosidade natural das crianças. Com isso, os estudantes desenvolvem uma verdadeira “aversão” ao conhecimento
científico. Dessa forma, o Clube de Ciências: Eureka! Tem como objetivo geral promover a investigação científica
nas escolas como estratégia de divulgação/popularização da ciência e sensibilização para a importância na
interpretação dos fenômenos do dia-a-dia. Considerando que a maioria das escolas públicas não possui laboratório
nem espaço físico, o Clube de Ciências para ser viável deve ter portabilidade; ou seja, ao invés dos estudantes se
deslocarem para um espaço experimental formal (laboratório), o clube deveria ir até a sala de aula. Após a definição
do tema: Meio Ambiente e Qualidade de Vida, iniciamos os testes das experiências. Para isto, foram priorizadas as
que utilizavam materiais não poluentes, de baixo custo e do cotidiano, que permitiam o desenvolvimento do Método
Científico de forma interdisciplinar como, por exemplo: a construção de um densímetro e sua aplicação na
comparação da densidade de substâncias do cotidiano. A investigação científica também ocorreu através de jogos,
como: o jogo Minecraft Químico – a construção de um mundo considerando a escolha de material/corpo e produção
de objetos no contexto do desenvolvimento sustentável; a Gincana de Separação de Misturas e o jogo LEGO de
Demócrito (baseado no livro: O mundo de Sofia). Dessa forma, a implantação de clubes de ciências no Ensino
Fundamental, tem estimulado a curiosidade, a criatividade, a criticidade e a autonomia dos estudantes, evidenciando a
natureza, o processo e a dimensão social da produção científica.

 
Equipe: 

Juliana Barcellos.



 
CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABEL CRISTINA RODRIGUES

CONTATO: isabel060813@gmail.com

 

Resumo: 

Resultados das reuniões regulares do projeto de extensão "Construção de Instrumentos de Avaliação de Língua
Portuguesa na Educação Básica, realizadas durante o primeiro semestre de 2018. Têm acompanhado regularmente os
debates do projeto, além dos integrantes cadastrados, uma professora da rede privada de ensino, dois professores da
rede municipal do Rio de Janeiro e uma professora da educação infantil, que são multiplicadores das discussões em
seus espaços profissionais. Os debates feitos nas reuniões partem da consideração de que a avaliação é uma das
atividades do cotidiano do exercício do magistério, tendo seus instrumentos papel central nas decisões de progressão
escolar dos estudantes. Nesse sentido, tais instrumentos devem ser compreendidos em suas particularidades como
gênero de discurso e em sua dimensão dialógica, segundo acepção apresentada por Mikhail Bakhtin, em Estética da
Criação Verbal. No primeiro semestre, o grupo de discussão optou por focar suas análises em propostas de produção
textual feitas em espaços escolares e seu processo de correção, definindo como ação aberta para a comunidade a
realização de um ciclo de debate, intitulado "Construção de Instrumentos de Avaliação: Propor e Corrigir Redações",
com duas jornadas de quatro horas, no segundo semestre. Uma das jornadas será parte das atividades do seminário
do Programa LerUERJ, aberto para a comunidade, ao qual o projeto se vincula.

 
Equipe: 

Juliana Rettich, Isabel Cristina Rodrigues, Monique Cristina da Silva Louzada Vieira, Tatiana Gonçalves, Raquel
Rodrigues.



 
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DE QUÍMICA PARA DEFICIENTES VISUAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JESSICA CRUZ DE LUCA DE ALMEIDA

CONTATO: jessicadeluca01@gmail.com

 

Resumo: 

É indispensável para inclusão de alunos com necessidades especiais exercícios de integração na turma. Assim, os
outros alunos são capazes de perceber as potencialidades do aluno cego, por exemplo, mostrando quão boa é a sua
capacidade de abstração e entendimento. 
O trabalho com jogos adaptados tem um grande potencial à medida que integra os alunos, sem que haja acepção entre
grupos. Segundo Piaget, os jogos são capazes de colaborar com o desenvolvimento intelectual das crianças à medida
que reforçam conceitos de forma espontânea. O seu uso contribui na área afetivo-social, podendo produzir qualidades
como perseverança, honestidade e respeito.
O uso de atividades lúdicas como jogos, pode facilitar à incorporação do aluno cego a sala de aula regular, através de
um trabalho multissensorial que auxilia não apenas o aluno com deficiência visual, como todos os outros. Além de
agregar a turma de forma que alunos desinteressados e ‘bagunceiros’ possam participar da atividade da mesma forma
que os alunos mais dedicados. 
A primeira etapa do processo está sendo realizada com o objetivo de mapeamento das principais dificuldades
enfrentadas pelos alunos na aprendizagem de conceitos químicos. Em uma segunda etapa serão escolhidos os temas
que originarão os jogos didáticos de modo a contemplar as maiores dificuldades dos alunos. Preparando-se um
material com a fundamentação teórica de cada conteúdo de forma a abordar a interdisciplinaridade e quando possível
à transversalidade.
Serão estabelecidos os objetivos a serem alcançados no jogo e daí então qual será o seu formato, jogo de cartas,
tabuleiro, etc. As regras do jogo serão estabelecidas e adaptadas para o contexto de sala de aula. O jogo será
desenvolvido e adaptado com a utilização de braile.

 
Equipe: 

Juliana Rocha Rodrigues Barcellos.



 
ESCAPE – LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO CÊNICA DO CAP-UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIANA SILVA OLIVEIRA

CONTATO: mariana.oliveira@uerj.br

 

Resumo: 

No poster, será apresentada a atividade desenvolvida no âmbito do Projeto de Extensão "Escape- laboratório de
experimentação cênica do CAp-UERJ", que consiste numa oficina teatral com alunos a partir do sexto ano do ensino
fundamental do instituto. Objetiva:proporcionar espaço de aprofundamento na linguagem cênica para esses alunos e
experimentar/investigar metodologias de ensino da prática cênica teatral, com foco no momento no Sistema de Jogos
Teatrais de Viola Spolin.

 
Equipe: 

Mariana Silva Oliveira, GIANNE MARIA MONTEDÔNIO CHAGASTELLES,  Fernanda Ferreira Rabelo,  Joana
Xênia Rabelo Ferreira, Luiza Carvalho Ribeiro (bolsista de Extensão).



 
EXPERIMENTAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JESSICA CRUZ DE LUCA DE ALMEIDA

CONTATO: jessicadeluca01@gmail.com

 

Resumo: 

A química é de fundamental importância para a formação de um indivíduo capaz de observar e entender os
fenômenos que o cercam, desenvolver o raciocínio lógico e intelectual. No entanto, muitos alunos se sentem
desmotivados para o estudo. Isso ocorre devido ao uso extenso das aulas expositivas. Muitas vezes as aulas
experimentais são colocadas a parte, devido a dificuldades inerentes a falta de recursos, espaços para
desenvolvimento das práticas, aparatos específicos.
No presente trabalho foram desenvolvidas três práticas de fácil execução, que visam possibilitar aos professores que
não possuem disponibilidade de recursos específicos a realização de trabalhos experimentais. 
Tais práticas também tem o intuito de expandir o aprendizado do aluno aliando a aprendizagem teórica e prática
ampliando o universo do alunado em um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico.
Inicialmente foi feita uma pesquisa com o público atendido para verificar como os alunos entendem a disciplina e o
que gostariam ou que possivelmente traria mais interesse dos mesmos. A partir de então, foram desenvolvidas as
práticas:

•	Verificação das propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos.
•	Desnaturação de proteínas – Processos necessários para a sua ocorrência (Produção de queijo e cozimento de ovo,
sem aquecimento)
•	Produção de plástico biodegradável

 Os alunos ficaram muito animados com a realização dos experimentos, inicialmente estiveram tímidos, mas após o
desenvolvimento das práticas passaram a ser extremamente participativos. O que demostra o interesse dos mesmos no
desenvolvimento de atividades práticas.

 
Equipe: 

Elizabeth Teixeira de Souza, SUELLEN BARBOSA CORDEIRO, Juliana Rocha Rodrigues Barcellos.



 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES: O ENSINO COLABORATIVO/
BIDOCÊNCIA E O USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLA CORDEIRO MARÇAL Y GUTHIERREZ

CONTATO: CARLACORDEIROMARCAL@GMAIL.COM

 

Resumo: 

Apresentação do projeto de extensão universitária "FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES:
O ENSINO COLABORATIVO/BIDOCÊNCIA E O USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA E COMUNICAÇÃO
ALTERNATIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA" . Esta extensão se insere no contexto de trocas de
experiências na formação inicial e continuada de professores tendo como referência três projetos desenvolvidos no
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CAP UERJ. As
experiências se dão através do projeto de Iniciação à Docência, intitulado: Ação docente e estratégias de ensino e
aprendizagem para alunos com necessidades educacionais especiais – ênfase em tecnologia assistiva e comunicação
alternativa e ampliada; o projeto de Estágio Interno Complementar: Recursos de tecnologia assistiva e comunicação
alternativa e ampliada na perspectiva da educação inclusiva, com dois alunos da graduação dos cursos de pedagogia e
ciências biológicas, como parte integrante desse trabalho
e dois projetos de extensão, intitulado: a) Educação Inclusiva: constituindo o ensino colaborativo na Baixada
Fluminense, tendo a participação de 170 professores em formação inicial e continuada e b) Mediação Pedagógica
com 1368 inscritos e 55 selecionados. Todas essas experiências tem o ensino colaborativo e a bidocência como
estratégia no ensino, na aprendizagem e no desenvolvimento de alunos na educação básica. Para isso, utilizaremos a
metodologia da pesquisa-ação colaborativa por compreendermos que esta seria a melhor opção para um trabalho em
equipe. Nossos encontros são presenciais com professores em formação inicial e continuada para um diálogo e
formação.

 
Equipe: 

CARLA CORDEIRO MARÇAL Y GUTHIERREZ, MARA MONTEIRO DA CRUZ, PATRÍCIA BRAUN,
BONNIE AXER, ANA LUCIA GOMES DE SOUZA, JULIANA PRATA, JOSILENE DE SOUZA SANTOS,
MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, CAROLINA SUCCO.



 
GRUPO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO CAP-UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NICOLE COLUCCI RABELLO

CONTATO: colucci.nc@gmail.com

 

Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo promover reflexões e ações acerca da escolha profissional por meio da
realização de grupos de Orientação Profissional com os estudantes do Ensino Médio do Instituto Fernando Rodrigues
da Silveira CAp–UERJ. Tal iniciativa se deu em virtude da relevância deste tema e da demanda trazida pelos
estudantes. Baseados, fundamentalmente, em Silvio Bock, Maria M. Carvalho e Antonio C. Costa, entendemos que o
trabalho é uma necessidade natural de todo ser humano que envolve um processo entre a natureza e o homem. Costa
(1998) afirma que o trabalho é uma das principais fontes de prazer das pessoas, elas procuram no trabalho a
realização pessoal. Na sociedade capitalista isso fica evidenciado, muitas pessoas tendem a buscar a felicidade no
ambiente de trabalho. No entanto, qual trabalho/ocupação pode satisfazer os desejos de uma pessoa? O processo de
escolha profissional gera dúvidas que o dificultam. Nesta fase os jovens já têm certa bagagem de conhecimentos que
podem auxiliá-los, porém há fatores como a escola, família, sociedade, remuneração, entre outros, que permeiam a
mente do jovem. A escola é um agente que busca mediar o aluno para uma boa escolha da profissão ou ocupação.
Identificar qual a profissão/ocupação a escolher frente ao mercado de trabalho não é tarefa fácil, até porque a
diversidade de profissões existentes gera muitas dúvidas que podem dificultar a tomada de decisão. Neste e em outros
casos, é preciso recorrer a uma Orientação Profissional que, muitas vezes, poderá fornecer condições que facilitam o
orientando a descobrir suas preferências profissionais em meio a tantas opções postas. Com base nesses pressupostos,
o processo de Orientação Profissional tem o intuito de promover o autoconhecimento, socializar informações e sanar
dúvidas a respeito das diversas carreiras do interesse dos estudantes, promovendo reflexões, por meio de dinâmicas de
grupo, acerca do mundo do trabalho e do processo de escolha profissional.

 
Equipe: 

Nicole Colucci Rabello, Juliana Venafro Cabral.



 
INTERCAP

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): STELLA MARIS MOURA DE MACEDO

CONTATO: stm@oi.com.br

 

Resumo: 

O InterCAp é um projeto de extensão interdepartamental do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira-
CAp/UERJ. Tem como principal objetivo oferecer formação continuada para professores(as) das redes públicas
municipais de ensino do interior do estado do Rio de Janeiro. O trabalho encontra-se organizado em cursos que são
oferecidos mensalmente, em diferentes áreas de conhecimento. A equipe conta com docentes que atuam no primeiro e
no segundo segmento do Ensino Fundamental e no ensino médio. Também faz parte da equipe funcionários técnico-
administrativos. Cada docente tem metodologia própria, que valorizam o diálogo entre a teoria e a prática. Os
professores ministram aulas de 15 horas de duração (12 horas de aula e 3 horas de produção de material). No ano de
2018, segundo semestre, trabalharemos no município de Saquarema. As dinâmicas apresentadas nos cursos
ministrados pelos docentes intencionam: fomentar a troca de experiências entre os professores - cursistas e docentes
do CAp/UERJ; conhecer e vivenciar as diferentes realidades das escolas para investigar novas metodologias de
ensino; discutir e implementar um trabalho interdisciplinar; promover o diálogo entre teoria-prática; atuar na
formação dos estudantes de Pedagogia e de outras licenciaturas da Universidade. A discussão estabelecida nos
encontros, somada ao retorno que os(as) cursistas nos dão, passam a ser insumos para as pesquisas que realizamos no
CAp. Assim, reafirmamos que as ações extensionistas são fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas sobre
as práticas pedagógicas implementadas no Instituto.

 
Equipe: 

Stella Maris Moura de Macedo, Mônica Regina Ferreira Lins, Andressa Elisa Lacerda, Mônica de Medeiros Villela,
Sonia Maria de Almeida I. Wanderley, Marcelo Rodrigues Gamon, Carla Sass, Maria Celia de Barros Mendonça,
Lucas de Mello Cabral e Matos, Margarida dos Santos, Suellen Barbosa Cordeiro, Anna Carolina Cabral de Andrade
da Matta, Letícia Loss de Oliveira, Patricia Braun, Monica de Lima Bolsoni, Deborah da Costa Fontenelle, Cristina
Maria Rocha Clemente Ribeiro, Lincoln Tavares Silva, Lucia Facco, Joana Xênia Rabelo Ferreira, Terezinha Regina
Nogueira Nazar, Rosineide Cristina de Freitas, Leandro da Silva Machado, Gloria Maria Paes Brito Miranda, Jose
Marinho Marques Dias Neto, Andrea da Paixão Fernandes, Thais Vianna Maia Barcellos.



 
JORNAL NA ESCOLA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE XAVIER LIMA

CONTATO: alexandrexl@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto propõe o desenvolvimento de habilidades discursivas e a integração entre escola e comunidade por meio da
produção de jornal. Espera-se que o participante potencialize sua presença em diversas práticas sociais e artísticas,
através da experiência de relatar, narrar, argumentar, expor e descrever (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004). O trabalho
com essas habilidades permite a interação com a realidade, tomando consciência e propondo novas percepções de
mundo. O projeto prevê encontros semanais de leitura e produção de textos do domínio jornalístico, com atividades
que despertem a criatividade e a consciência sobre os diversos recursos da composição do texto vinculado aos jornais,
de modo que o participante perceba a “dinamicidade, pluralidade e riqueza de gênero, sem sufocá-lo em modelos
formais” (ALVES FILHO, 2011, p. 109). Nesta apresentação, divulga-se a nova edição do jornal “Nossa Voz”.
Dentre os assuntos dessa edição, destacam-se os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos
temas desta amostra. Simultaneamente, faz-se da participação deste evento matéria para a edição do próximo Jornal,
estabelecendo, dessa forma, a interação entre Escola e Universidade.

 
Equipe: 

JONAS GOMES KELBY, FRANCISCO SOLANO LINS FERNANDES, ALEXANDRE XAVIER LIMA
(Professor), ANGÉLICA DE OLIVEIRA CASTILHO PEREIRA (Professora), NICOLE DA SILVA CUNHA,
RITVA CERRI FIGUEIREDO, ARTHUR NAPOLE DE MORAES.



 
LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS (LEPCS - CAP/UERJ)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GUILHERME NOGUEIRA DE SOUZA

CONTATO: guilherme.nogueira.souza@hotmail.com

 

Resumo: 

O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Ciências Sociais (LEPCS) é um coletivo voltado para a formação curricular e
extracurricular de estudantes de licenciatura em Ciências Sociais e áreas afins de diferentes instituições de ensino,
além de contribuir para formação continuada de professores de Sociologia inseridos na Educação Básica. O
laboratório está vinculado à Coordenação de Sociologia (DCHF/CAp) e, atuando na formação de docentes, pretende
ampliar o foco de ação de maneira a contribuir para diversificação na formação dos licenciandos, assim como para a
formação continuada de docentes que já se encontram em sala de aula. 
Desde sua criação, ainda em 2017, o laboratório teve a oportunidade de atuar em diferentes eixos, a saber: (1)
Constituição do Ciclo de Palestras CAp - IESP. Parceria na qual os pesquisadores do IESP ministram aulas de
interesse dos estudantes da Educação Básica e da Licenciatura em Ciências Sociais de diferentes instituições. Ao
longo de 2018, foram 10 palestras. Havendo mais 4 atividades agendadas ainda para este ano. (2) Estabelecimento de
parceiras entre o CAp e escolas da SEEDUC para a realização de atividades extracurriculares de formação para
alunos de Ensino Médio e professores de Sociologia da rede. Ao longo de 2018, foram 6 escolas visitadas com 8
atividades de formação. Duas unidades recebem mais de uma visita. Foram realizadas palestras e oficinas de
formação. (3) Ainda não foi possível colocar na rede a página do laboratório. Está terá a função de ser repositório de
materiais de interesse dos licenciandos em Ciências Sociais de diferentes universidades e de professores já inseridos
do mercado. Entretanto, já pusemos na ar a página do Laboratório no Facebook de modo a iniciar este processo de
divulgação de informações, materiais etc que possam auxiliar na formação inicial e continuada, além constituir-se
como apoio ao docente em sua atuação. 
Estas são algumas das atividades desenvolvidas pelo LEPCS nestes meses iniciais de trabalho.

 
Equipe: 

Guilherme Nogueira de Souza, Walace Ferreira , Afrânio de Oliveira Silva , Rodrigo de Souza Pain.



 
LESEX: LIGA DE EDUCAÇÃO SEXUAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DEBORA DE AGUIAR LAGE

CONTATO: deboralage.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

As ligas acadêmicas são basicamente constituídas e organizadas por um grupo de alunos interessados em promover
uma relação entre ensino, pesquisa e extensão, proporcionando uma comunicação entre a universidade e o ambiente
externo. A LESex (Liga de Educação Sexual) é organizada por alunos do curso de Ciências Biológicas da UERJ, com
o intuito de promover espaços de interação, conhecimento e aprendizagem sobre os diversos temas que rodeiam a
sexualidade. Promove atividades em escolas de ensino fundamental e médio e também realiza eventos no campus
Maracanã. Durante o período de Agosto de 2017 a Julho de 2018 as atividades extensionistas foram feitas em
conjunto com o ensino. As Atividades dentro da UERJ, aberta ao público em geral, foram: uma palestra intitulada “A
etologia do sexo” e um CINE DEBATE sobre o documentário “Tudo vai ficar bem”. Em ambas após a atividade foi
iniciado um debate. A LESex também participou na recepção de calouros de Biologia dos períodos de 2017.1 e
2017.2/2018.1, com dinâmicas que sensibilizassem os calouros e demais alunos aos temas que atravessam a
sexualidade. Dando continuação a parceria iniciada em 2016 com o Departamento de Biologia do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), foi ministrada a oficina “Camisinha: prevenção e
desmitificação”. Em conjunto com o coordenador de Biologia do CEFET/RJ foi apresentado um artigo no VII
ENEBIO, sobre as atividades feitas no CEFET/RJ de 2016 a 2017. As ações propostas e realizadas pela LESex no
período de 2017/2018 abrangeram tanto pesquisa, quanto ensino e extensão. A LESex, com suas ações, reafirma a
importância e eficácia das ligas universitárias, uma vez que elas fazem alunos de graduação se apropriarem do tripé
acadêmico. Em conclusão, projetos desse gênero contribuem para a formação de profissionais que compreendam e
funcionalizem, o tripé acadêmico e a universidade.

 
Equipe: 

WAISENHOWERK VIEIRA DE MELO.



 
LINGUAGENS, TRANSDISCIPLINARIDADE, TECNOLOGIA E ENSINO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ESEQUIEL RODRIGUES OLIVEIRA

CONTATO: esequiel.rodri@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto compreende a linguagem como elemento importante da comunicação na contemporaneidade, tratando-a
numa perspectiva transdisciplinar, com ênfase nas implicações da multimodalidade textual nas práticas pedagógicas.
E tem por objetivo pesquisar as relações entre linguagem, tecnologia, mediação e produção de conhecimento com
vistas à inovação e à geração de produtos educacionais. Focaliza na linguagem, nas tecnologias digitais de
modelagem e produção gráfica, nas tecnologias de produção de vídeo, nas tecnologias digitais de comunicação e na
convergência dessas ferramentas, a elaboração de materiais didáticos multimídia para o ensino nas modalidades
presencial, semipresencial e não presencial bem como a reflexão sobre as relações entre imagem, linguagem,
comunicação e conhecimento nos diferentes campos do saber. O presente projeto busca apoio na concessão de bolsas
para graduandos, notadamente dos cursos de licenciatura, tecnologias digitais e comunicação, tendo em vista a
natureza de suas atividades relacionadas às tecnologias educacionais.

 
Equipe: 

ANDREA DA SILVA MARQUES RIBEIRO, MARCIA COSTA DA SILVA.



 
LET´S TALK – CONVERSANDO É QUE A GENTE SE COMUNICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MONICA DE MEDEIROS VILLELA

CONTATO: monvillela@gmail.com

 

Resumo: 

Em um mundo globalizado, a comunicação em inglês é fundamental. Crystal (2003) entende o papel da língua inglesa
nesse contexto no sentido de ampliar acesso ao conhecimento, a oportunidades comerciais e a diferentes culturas. Ao
tratar de ensino de língua inglesa, Harmer (1997) aponta possíveis motivos pelos quais as pessoas desejam aprender
inglês. Dentre eles, o autor cita a obrigatoriedade da língua estrangeira no currículo escolar, a possibilidade de
progresso no mercado de trabalho que o domínio da língua pode 
proporcionar, o desejo de alguns de viajar ou morar em um país de língua inglesa, ou ainda o interesse cultural.
Quando se fala em aprender inglês, a questão da oralidade e necessidade de falar e se comunicar sempre tem
destaque. Não é à toa que os cursos de conversação que enfatizam a oralidade tenham uma procura expressiva por
parte do grande público. Assim, o objetivo deste projeto é oferecer à comunidade interna e externa à UERJ
oportunidades de desenvolver a conversação em inglês com base nas metafunções interpessoal e experiencial
(HALLIDAY, 2004). O primeiro grupo foi formado a partir de preenchimento de questionário online e entrevista. O
questionário tem por objetivo traçar um perfil dos participantes bem como de suas expectativas em relação ao projeto.
As entrevistas buscaram apontar o nível de habilidade oral dos interessados. Por fim, o grupo é composto por dez
participantes com fluência e proficiência linguísticas bastante diversas, o que vem requerendo constante análise e
revisão das estratégias didáticas e do material elaborado.

 
Equipe: 

Roza Luiza Caiado de Castro Accioly, Andrea da Silva Marques Ribeiro, Jackson Rodrigues Nascimento, Mônica de
Medeiros Villela, Renata Lopes de Almeida Rodrigues.



 
MEMÓRIA INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA 
SILVEIRA - IMAGENS E VOZES DO CAP-UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA DA PAIXAO FERNANDES

CONTATO: memoriacapuerj@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão universitária "Memória Institucional do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira
– Imagens e Vozes do CAp-UERJ" tem como principal objetivo resgatar a memória institucional do CAp-UERJ que,
ao longo de sua história, tem mostrado grande potencial na formação cidadã e educacional dos egressos e atuais
ingressos, sendo destacada o caráter público deste Instituto que, mesmo com toda a crise vivida no Estado do Rio de
Janeiro e que tem impactado na UERJ, permanece como referência no ensino público no Estado do Rio de Janeiro. O
projeto em tela tem por objetivo, dentre outros, dar continuidade ao processo de organização da memória da referida
instituição de ensino que, por distintos atores, vem se construindo há décadas. A preservação de sua memória, a
organização e a disponibilização de seu acervo se apresenta, no contexto atual, como ações fundamentais. Em 2018
vimos realizando a continuidade do processo de digitalização do acervo imagético do CAp-UERJ, tendo 10.300
fotografias digitais e/ou digitalizadas, além de do trabalho de preservação de todo acervo existente. Cabe registrar que
todo o material existente encontra-se sistematizado em planilhas Excel, de forma a assegurar controle e visibilidade
do que já se encontra organizado.

 
Equipe: 

Andrea da Paixão Fernandes, Christiane de Faria Pereira Arcuri, Ivens Mendonça Celane Pinheiro, Lincoln Tavares
Silva, Monica Miranda Souto Ribeiro.



 
MEMÓRIAS E PRÁTICAS DO ENSINO DAS ARTES VISUAIS E DA HISTÓRIA DA ARTE NO CAP-UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GIANNE MARIA MONTEDÔNIO CHAGASTELLES

CONTATO: giannem@globo.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão universitária “Memórias e práticas do ensino das Artes Visuais e História da Arte no CAp-
UERJ” é um trabalho de construção de um acervo sobre as memórias dos processos e práticas pedagógicas do ensino
das artes visuais e da história da arte no tempo presente. Esse acervo resulta de um inventário que tem como corpus
de pesquisa os registros fotográficos das atividades artísticas (pintura, escultura, performance, gravura) e dos eventos
realizados pelos alunos durante as aulas de artes visuais e história da arte na Educação Básica do Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAp-UERJ. Por ser um colégio aplicação e constituindo-se como
instituição de ensino de referência em artes visuais, a preservação de sua memória e a disponibilização de seu acervo
para a comunidade se apresentam, no contexto atual, como ações fundamentais em sua história, pois alarga as
reflexões estéticas acerca do ensino da disciplina de Artes Visuais e História da Arte.

 
Equipe: 

Christiane Arcure, Luis Gustavo Gavião, Daniela Seixas, Fernanda Rabelo, Marcela Gaio, Joana Xenia Rabelo,
Gianne Maria Montedônio Chagastelles.



 
MOVIMENTANDO O CAP-UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO DA CUNHA MATOS

CONTATO: marcelo.matos@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto Movimentando o CAp-UERJ está em seu terceiro ano de ações extensionistas, atuando junto ao corpo
discente, docentes e técnicos-administrativos do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ).
A execução do projeto se dá através de atividades esportivas no contra-turno escolar para os alunos e aulas laborais
para os professores e funcionários do instituto. Temos promovido encontros, amistosos e participado de torneios
esportivos, cujo objetivo principal é a vivência do esporte educacional. Para os funcionários oferecemos aulas de
musculação, ginástica, alongamento e dança, todas nas instalações do CAp-UERJ. Temos atualmente um bolsista de
extensão que acompanha as atividades planejadas, fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Apresentaremos a
origem, seus objetivos, metodologia, as conquistas e os avanços do projeto desde o último UERJ sem muros, assim
como as expectativas para os próximos anos.

 
Equipe: 

Marcelo da Cunha Matos, José Ribamar Pereira Filho, Rosineide Cristina de Freitas, Amanda Moreira da Silva,
Marcia Miranda, Paulo Cesar Guedes Ferraz, Janaína da Silva Ferreira, Sidnei Jorge Fonseca Junior, Marcelo Barros
de Vasconcelos, Paulo Roberto Trovisco de Abreu, Mario Cesar de Souza Costa Conceição, Fernando Corrêa de
Macedo, Gabriela Aragão Souza de Oliveira.



 
NASCEDOURO DE LEITORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO ROSA

CONTATO: nalucarvalhorosa@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto NASCEDOURO DE LEITORES tem como objetivo ampliar as oportunidades para a formação de leitores
na Baixada Fluminense, através da realização de rodas de leitura, saraus, recitais poéticos, jardins literários,
orientação de pesquisas e empréstimos de livros. É desenvolvido em parceria com o Centro de Atividades
Comunitárias de São João de Meriti – CAC. O projeto tem como público alvo prioritário as crianças e adultos que se
relacionam com elas, sejam profissionais, voluntários, familiares... Além, de atender e auxiliar professores e
estudantes do magistério, articuladamente com outras atividades de extensão e pesquisa que são desenvolvidas no
CAC tanto pelo CAp-UERJ como pela FEBF. O projeto visa contribuir com a formação de leitores nas comunidades
atendidas e investir na qualidade da formação leitora dos próprios bolsistas envolvidos com o projeto  favorecendo
uma perspectiva mais ampla ao estabelecerem contato com organizações não governamentais e com a promoção da
leitura para além do ambiente da sala de aula.
As diferentes ações  têm proporcionado uma aproximação cada vez maior do público-alvo com o livro e outros
portadores textuais. As rodas de leitura semanais, desenvolvidas através de projetos de trabalho, e os eventos de
promoção literária, como os recitais, pomares e jardins literários, saraus e piquenique literário no quintal colaboram
significativamente para a formação de crianças leitoras, assim como, com a formação dos estudantes da UERJ que
participam do projeto (bolsistas, incluindo do PROINICIAR, e voluntários)
Nesse período as atividades foram marcadas pela Comemoração de 30 anos do CAC, quando  também foi renovado
um convênio de mais de 20 anos com a UERJ,  pelo Chantier com os franceses  e pelas atividades com a  ONG Rede
Ecológica.  Foram organizados os recitais de poesias ; leituras sobre a França e autores franceses nas rodas; leituras
de textos científicos sobre composteira, cultivo da alimentação, saúde... Além de projetos literários

 
Equipe: 

Maria da Conceição de Carvalho Rosa, Juliana Prata, Thais Abreu Vianna, Adriana Camargo de Melo, Roseane
Pascoal, Kesia Franca, Bruno Daniel Costa Gonçalves, Mayara Araujo, Amanda Barbosa Araújo, Marliza Bodê de
Moraes, Carla Sass, Thais Vianna Maia Barcellos.



 
O CAP-UERJ E SUAS IMPRESSÕES VISUAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CHRISTIANE DE FARIA PEREIRA ARCURI

CONTATO: arcuriarte@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão amplia de forma crítica o olhar estético desenvolvido nas aulas de Artes Visuais e História da
Arte no Instituto de Aplicação tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Para tanto, o projeto considera os
objetos estéticos de uso pessoal (mochilas, tênis, estojos, cadernos etc) dos alunos usados no espaço escolar para que
haja um estudo alegórico das abordagens estilísticas mais recorrentes nestes elementos. Posteriormente, há uma
proposição plástica com base na historiografia da arte nacional, prioritariamente, a fim de que novas padronagens
sejam criadas e estejam mais condizentes com o gosto individual dos alunos e com o imaginário visual da juventude
na contemporaneidade.

 
Equipe: 

Gianne Chagastelles.



 
O ENSINO ATRAVÉS DO EDUTRETENIMENTO NO CAP-UERJ: CO-PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 
NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA MÍDIAS DE DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO 
CIENTÍFICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALDINEY CAVALCANTE DE MELLO

CONTATO: neymello.ictio@gmail.com

 

Resumo: 

O termo "edutretenimento" classifica as produções multimídia educativas da National Geographic Society. Esta é uma
estratégia de aprendizado que utiliza métodos que ensinam e entretêm através de vários tipos de mídias digitais (e.g.
animações, jogos de computador, aplicativos de celular, vídeos, materiais didáticos, etc). As tecnologias de
"edutretenimento" enfatizam a diversão do público no processo de aprendizado em programas de ciência e educação,
estimulando o sentimento de busca e descoberta, satisfazendo a curiosidade e melhorando o aprendizado. O
edutretenimento aproveita o potencial das mídias e da cultura popular para influenciar positivamente indivíduos e
sociedade.
O presente projeto tem trabalhado na capacitação dos alunos para que utilizem as mídias (YouTube, blogs e rádio)
como ferramentas para a produção de conteúdos científicos, popularizando o conhecimento. Dessa forma, o projeto
tem promovido a divulgação científica dentro do CAp-UERJ, de forma transdisciplinar. Em co-participação com os
alunos, têm sido trabalhados e criados textos de linguagem acessível que discutam e expliquem fenômenos e
processos da natureza aprendidos no currículo escolar e utilizados nas aulas. Estes materiais representam a base para a
produção de peças audiovisuais científicas ao longo do presente projeto. Dessa forma, a produção de peças de
edutretenimento que possam ser disponibilizadas é uma ferramenta de ensino e aprendizagem inédita na escola.Ao
serem agentes facilitadores do aprendizado, produzindo materiais de audiovisual e textual explicativos para grandes
mídias, os alunos se inserem na pesquisa orientada, sendo capacitados a pesquisar em fontes científicas seguras.

 
Equipe: 

Waldiney Cavalcante de Mello, Tatiana Luna Gomes da Silva.



 
O LIVRO E A FORMAÇÃO DO LEITOR-ESCRITOR

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANNA CAROLINA CABRAL DE ANDRADE DA MATTA

CONTATO: carolina.matta@gmail.com

 

Resumo: 

No CAp-UERJ, ao longo de sete anos, discentes tiveram publicado em livro, graças a uma parceria do Instituto com
uma empresa jornalística, seus olhares, pensamentos, reflexões, argumentos, e percepções do cotidiano. Esta proposta
foi concluída em 2011, mas retomada há anos anos, com a reedição do projeto “O livro e a formação do leitor-
escritor” novos e outros voos; tendo o e-book como formato eleito. Esta produção hodierna coincide com as
comemorações dos 60 anos de existência do CAp-UERJ e possibilita  ampliar a compreensão de seu papel social, na
perspectiva de construção de sentido nos processos de
apropriação de leitura e de escrita. Textos e fotos, que estarão pela primeira vez reunidos em formato digital, poderão
espelhar instantes das interações entre  professores e estudantes,
ambos, como pesquisadores, sendo estes últimos desde a chegada ao CAp,
no primeiro ano de escolaridade do Ensino Fundamental ou no 6o ano de escolaridade. Estes novos voos,
materializados pela escrita, pretendem trazer registros históricos e contemporâneos, um mosaico de relatos das
memórias da comunidade escolar: estudantes, ex-
estudantes, professores, ex-professores e servidores técnico-
administrativos e ex-servidores técnico-administrativos do CAp-
UERJ, buscando promover e dar visibilidade à produção textual de
atores partícipes do cotidiano do Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira. Desde a aprovação do projeto, foram feitas
reuniões com a equipe a fim de estabelecer cronogramas para
divulgação, produção de conteúdo e publicação. O tema "O contar e o
encantar na memória dos 60 anos do CAp-UERJ" reflete, portanto, estas pontes entre o passado e o presente do CAp,
as
histórias de sujeitos que fizeram parte e das que estão começando a
trilhar agora seus caminhos na comunidade do Instituto. Ideias de
designs para elaboração de material para divulgação também foram
expostas e a produção desse material se encontra em andamento.

 
Equipe: 

Anna Carolina Cabral de Andrade da Matta Machado, Andrea da Paixão Fernandes, Christiane de Faria Pereira
Arcuri, Jonê Carla Baião, Lincoln Tavares Silva.



 
OFICINAS DE LÍNGUA FRANCESA E CULTURAS FRANCÓFONAS E FESTA DA FRANCOFONIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELENA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES

CONTATO: helena.dcgs@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentaremos em nosso poster, um resumo das atividades até o momento realizadas. 
Conforme o Cronograma de Atividades, inicialmente realizamos um levantamento de material para a construção das
oficinas e também nos dividimos em equipes de trabalho. Em junho/2018 tivemos a oficina voltada para alunos do 6
ano do EF:   "Posso ler em francês" - ministrada pelas professoras Maria Ruth Fellows e Helena da Conceição
Gonçalves. Em julho/2018, tivemos a oficina voltada para os alunos do 7 ano do EF: ""Como dizer "je t'aime"?
Expressão oral e expressividade em francês, ministrada pelos professores João Faria e Shirlei Baptistone. Em agosto/
2018, teremos a oficina voltada para os alunos de 8 ano do EF, "Alors, on chante!, ministrada pelos professores
Carlos Eduardo do Prado e Joanna Barrão.
Ao final de cada oficina, um pequeno formulário de perguntas sobre o desenvolvimento da atividade, com
possibilidade de sugestões e críticas, foi passado aos alunos, para que possamos melhor nos adequar às atividades e
aos temas preferidos por cada faixa etária. 
Lembrando que ainda teremos oficinas previstas para o mês de Outubro (1EM), Novembro (9 EF), Dezembro (3EM),
Janeiro/2019 (2EM) e em Fevereiro 2019, nossa Festa da Francofonia, atividade que  contará com oficinas,
atividades, atrações para todos alunos, pais, professores e servidores do CAp.

 
Equipe: 

Carlos Eduardo do Prado, Helena da Conceição Gonçalves, Maria Ruth Machado Fellows, Lívia Cristina Eccard
Pinto, Shirlei Alveida Baptistone, João Marcos Reis de Faria, Luis Américo Portela dos Santos, Joanna Barrão
Ferreira.



 
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRITICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LIVALDO TEIXEIRA DA SILVA

CONTATO: livaldo.lirohboy@gmail.com

 

Resumo: 

Perante as inquietações advindas de nossas experiências como docentes e pedagogos em instituições públicas e
particulares na Educação Básica e Superior,  nos impelimos a estudar a fundamentação do trabalho pedagógico
propiciando pensar e atuar no contexto escolar ao nos indagarmos sobre a importância da apropriação do binômio
teoria-prática. 
O projeto sintetiza as atividades formativas por nós promovida no Núcleo Acadêmico Pedagógico do Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAp-UERJ em parceira com o Instituto de Formação Humana com
Tecnologias, constituindo-se a organização do trabalho pedagógico na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica.
Sob a coordenação do Pedagogo Livaldo Teixeira da Silva, teve como pontos de partida a tradição filosófica da
Pedagogia Histórico-crítica, especialmente, naquilo que pudemos contribuir inspirados em Saviani, Duarte, Gasparin,
Ramos e Frigotto etc.
Destacamos a pesquisa de mestrado e do livro "Didática Coerente com a Pedagogia Histórico-crítica: Elementos de
Aproximação da Educação do Jovem Adulto Trabalhador" (DA SILVA, 2018); os apontamentos divulgados em "O
sentido da Pedagogia e do Pedagogo na Educação Escolar" (NEVES; SILVA, 2015); o Grupo de Estudos: Pedagogia
Histórico-crítica (DA SILVA, 2018), e; o Curso Fundamentos da Educação e Didática (DA SILVA, 2015).
Este Projeto visa difundir as reflexões sobre a contribuição da Didática, do Currículo e da Gestão Educacional na
perspectiva anunciada para a superação da fragmentação da teoria e da prática na Educação Escolar. Reunimos no
projeto: pesquisadores, docentes e técnicos com experiência e com  disponibilidade de devolver a sociedade os
produtos de seus trabalhos intelectuais, contribuindo também para que a UERJ se mantenha na vanguarda da
formação de professores.

 
Equipe: 

Marise Nogueira Ramos, Terezinha Nogueira Nazar, Raphael Wassermam Paes de Figueiredo, Regilana Mello do
Nascimento Pessôa, Jordan Rodrigues dos Santos, Crystiane Alves Cavalcante, Livaldo Teixeira da Silva, Bruno
Miranda Neves, Gaudencio Frigotto.



 
POR UMA EDUCAÇÃO DESCOLONIZADORA: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA ÓTICA 
NÃO OCIDENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIELLE BASTOS LOPES

CONTATO: daniellebastoslopes@hotmail.com

 

Resumo: 

Apresentamos o projeto “Por uma Educação Descolonizadora”. É elaborado pelo Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) em parceria com o Pró – Índio (UERJ), Museu do Índio do Rio de Janeiro -
FUNAI, Centro de Estudios Poscoloniales da Universidad Nacional de Misiones (Argentina) e uma instituição da
rede estadual e duas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. O projeto tem como ponto central o
desenvolvimento de cursos de formação de professores e formação continuada com foco na discussão sobre o ensino
de culturas não ocidentais no currículo de educação básica. O objetivo consiste em um aprofundamento teórico sobre
o ensino destas culturas, incluindo atividades junto aos nossos parceiros (nacionais s e internacionais) que promovam
o desenvolvimento de material didático, editoração e produção de livros. A proposta é um desdobramento de projetos
gestados pela coordenadora geral, como o projeto de Iniciação à Docência “Pensando Culturas Ameríndias” em
parceria com o Pró-Índio UERJ e o projeto de pesquisa “Entre a terra e o céu ameríndio: currículo cultura e
diferença”, organizado na mesma instituição em convênio com a Faperj. O projeto, nesse escopo, cumpre e
problematiza os objetivos traçados pelas Leis 10.639/2004 e 11.645/2008 que incorporam a obrigatoriedade do ensino
das histórias e culturas africanas e ameríndias na educação básica. O amadurecimento teórico parte da noção de
currículo como lugar máximo da diferença (Macedo, 2014); as literaturas de trato pós-colonial com os autores
indígenas, berberes, curdos, ciganos recebem destaque neste projeto de formação de professores.

 
Equipe: 

Marcos Borges , Danielle Bastos Lopes , José Ribamar Bessa Freire, , Maria Cecilia Zsögön, Pillar Alves Paladini,
Elizabeth Ramos da Silva, Mariana dos Reis Santos.



 
PRÁTICAS POLÍTICO- CULTURAIS  E O ENSINO CRÍTICO DA HISTÓRIA (TEMA I: PATRIMÔNIO 
CULTURAL BRASILEIRO)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRÉA LEMOS XAVIER GALUCIO

CONTATO: andrea.galucio@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto Práticas Político Culturais e o Ensino Crítico da História (Patrimônio Cultural Brasileiro) realiza atividades
de pesquisa, reflexões e incentivo à construção de práticas de educação em patrimônio cultural brasileiro no ensino de
História. As principais atividades do projeto relacionam-se ao debate, mapeamento e construção de experiências
formativas em prol do fortalecimento da ação educativa e do direito à memória. Promove a atividade extensionista em
parceria com universidades públicas no Estado do Rio de Janeiro e escolas municipais do interior do Estado
vinculadas ao projeto, desde a realização de eventos e debates acadêmicos à troca de experiências formativas da
educação básica com professores e licenciandos, atentos ao caráter diversificado e problematizador que a temática
exige.

 
Equipe: 

Nívea Andrade, Walkiria Maria de Freitas Martins, Leila Bianchi Aguiar.



 
POÉTICAS DE EXPERIMENTAÇÃO: A LINGUAGEM DA CRIAÇÃO LITERÁRIA PARA JOVENS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCAS DE MELLO CABRAL E MATOS

CONTATO: lucas.matos@uerj.br

 

Resumo: 

A apresentação do pôster descreverá as atividades do Projeto de Extensão “Poéticas da Experimentação: a Linguagem
da Criação Literária para Jovens”, desde as Oficinas de Criação Literária até a produção de objetos artísticos,
performances, blogs literários, dentre outros. Contaremos com a exposição dos produtos, como modo de divulgação
das criações artísticas dos participantes da oficina bem como a realização de intervenções artísticas e poéticas. O
projeto que atende comunidades interna e externa com a prática de oficinas de criação semanais, também consiste na
produção cultural de objetos artísticos, performances e intervenções poéticas, trabalhando os elementos da criação, da
circulação e da relação entre arte e contexto socioculturais na relação com as instituições de ensino e com a cidade.
Como as oficinas contam, mensalmente, com a participação de artistas em atividade, a relação entre a Universidade e
os artistas locais muda, de modo que os objetos culturais produzidos na Oficina também conta com a colaboração
deles. A apresentação também demonstrará os métodos e modos de trabalho na Oficina, assim como as formas e
produções de registros acerca das práticas artísticas e das propostas criativas.

 
Equipe: 

Lucas de Mello Cabral e Matos, Cassiana Lima Cardoso, Bianca Monteiro Garcia.



 
PRODUÇÕES INTELIGENTES PARA O ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SUELLEM BARBOSA CORDEIRO

CONTATO: suellembarbosa@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Os materiais voltados especialmente para o aluno com uma abordagem dinâmica, privilegiando a construção do
conhecimento e potencializando o sucesso do discente no objetivo de compreender as leis que regem a natureza, sem
deixar de lado o rigor necessário e sempre que possível, aliando temas sociais, trazem para a sala de aula assuntos
relevantes para a sociedade e permite novas metodologias de ensino que extrapolam a aula expositiva, tornando mais
significativo o aprendizado de química. Visando à compreensão significativa dos mesmos acerca das transformações
químicas que ocorrem em diferentes contextos, o objetivo deste trabalho é criar materiais didáticos que tenham uma
abordagem clara e concisa, voltados a temas de Química no ensino básico. Elabora-se materiais didáticos de ensino
de Química como ferramenta para professores e material didático específico para os alunos, facilitadores do processo
ensino-aprendizagem. Esse material voltado aos alunos é composto por temas de Química estruturados nos PCN do
ensino médio, de maneira clara, concisa, dinâmica e divertida desenvolvendo a construção do ensino com perguntas-
chave, resolução de questões e aplicação do conhecimento através da realização de práticas. Também foram
realizados o levantamento bibliográfico e o planejamento das aulas, para que sejam aplicadas no Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp/UERJ). Os indicadores (questionários/ entrevistas e o seu
comportamento) do uso e do aproveitamento dos recursos produzidos, no processo que envolve suas aprendizagens
em Química foram analisados e notou-se a importância dos temas abordados na educação básica, para a promoção de
uma aprendizagem motivadora, em que os conteúdos são abordados de modo a possibilitar a compreensão mais
ampla da realidade e que são necessários materiais disponíveis na literatura, contendo o direcionamento em aulas
interdisciplinares, ainda escassos, para a formação crítica e formação de cidadãos conscientes.

 
Equipe: 

SUELLEM BARBOSA CORDEIRO, LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA, FABIANO LINS DA SILVA,
JORGE ALBERTO PEREIRA SABOYA, LETÍCIA QUINELLO PEREIRA, DEBORA DUARTE DE ALMEIDA,
LÚCIA FACCO.



 

PROJETO Π-EF: PRODUÇÕES INTELIGENTES PARA O ENSINO DE FÍSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THIAGO CORREA ALMEIDA

CONTATO: thiagoca3@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Neste terceiro ano de projeto acompanhamos o crescimento de nosso canal no youtube (@Física CAp/UERJ), para o
qual produzimos mais vídeo-experimento, que serviram não só aos alunos do CAp/UERJ, como também ao público
em geral. O canal já contabiliza 4300 visualizações (2600 a mais que no ano anterior), um número bem acima do
público da comunidade interna. Também introduzimos a legenda dos três primeiros vídeos do canal, a fim de alcançar
estudantes com deficiência auditiva e promover a inclusão. Além disso, produzimos um jogo didático de física, nos
moldes de jogos de perguntas e respostas, que segue em fase de testes.
Temos convicção de que nossas vídeo-aulas e vídeo-experimentos podem impactar muito positivamente na vida dos
estudantes, principalmente aqueles das camadas mais desfavorecidas. De acordo com pesquisas recentes do IBGE,
mais de 63% dos lares brasileiros tem acesso à internet, este alcance possibilita que, através de ferramentas diversas,
como o youtube, tenhamos alcance não só regional, mas de todo o território brasileiro, e até de outros países
lusófonos. Ainda, com a produção de legenda dos vídeos (atualmente três vídeos contam com legenda), esperamos
alcançar também pessoas que possuem deficiência auditiva. 
As aulas não apenas incorporam o papel de transmissão de conhecimento, mas também de divulgação científica,
familiarizando o público com a prática e os jargões da ciência. Para aqueles que nunca tiveram contato com um
laboratório de física, a maioria das pessoas, os vídeo-experimentos proporcionam uma oportunidade ímpar,
permitindo que o público conheça instrumentos e veja aplicações práticas de leis físicas, ou corroborações
experimentais das mesmas. Ter este contato traz um impacto social enorme, pois vivemos numa sociedade cercada
por tecnologia, e conhecer os fundamentos destas tecnologias permite se elevar de um papel de mero espectador para
um papel de maior controle, um papel transformador.

 
Equipe: 

MARIA BEATRIZ DIAS DA SILVA MAIA PORTO, FLÁVIA LUZIA JASMIM, PATRICIA BRAUN, RICARDO
KULLOCK, PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO, LETICIA DUTRA FERREIRA, BRUNO OSORIO RODRIGUES,
ANDRESON LUIS CARVALHO REGO, Pedro Henrique Andrade dos Santos Monteiro, THIAGO CORREA
ALMEIDA.



 
RIO JOVEM 2011

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOHANNES ANDREAS VALENTIN

CONTATO: andreas@pontodevista.com

 

Resumo: 

Apresentação de poster com atividades realizadas em 2017/2018.

 
Equipe: 

Johannes Andreas Valentin, Aldene Rocha.



 
RIO COMPRIDO: LUGAR, MEMÓRIA E IDENTIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRESSA ELISA LACERDA

CONTATO: andressa.lacerda@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto  Rio Comprido: memória, lugar e identidade,  permitiu ao longo desses anos  aprofundar o entendimento
sobre a evolução urbana no Rio de Janeiro.  A pesquisa possui um caráter interdisciplinar com intuito de colaborar
para a formação do jovem e promover a valorização do morador e da cidade. Organizou-se um levantamento
bibliográfico e iconográfico do Rio Comprido, além da sistematização do trabalhos em artigos e apresentação da
pesquisas em congressos acadêmicos.  Recentemente nos aproximamos da nossa própria comunidade escolar
promovendo práticas de cartografias sociais, no intuito de entendermos a cartografia imagética que os alunos possuem
do bairro o qual a escola está inserida. Promovemos também cine-debates e grupo de estudos sobre intervenções
urbanas que possuem realidades próximas ao que vivenciamos no Rio Comprido com objetivo de entender suas
metodologias de estudo. Aproveitamos para a realização de uma maquete que aborda a geografia presente no relevo
do bairro. Além disso, organizamos uma exposição de fotos sobre o cotidiano dos bairros pelos quais os participantes
da pesquisa e alunos do Instituo habitam, com o objetivo de apontar o espaço vivido e construído por cada bairro
como morador da cidade.

 
Equipe: 

RAPHAEL LEITE DE SANTANA DA CUNHA, ANDRESSA ELISA LACERDA, HILTON MELIANDE
OLIVEIRA, HILTON MARCOS COSTA DA SILVA JÚNIOR, VINICIUS SILVA DE MORAES, DEBORAH DA
COSTA FONTENELLE, REJANE CRISTINA DE ARAUJO RODRIGUES, LUIS PAULO CRUZ BORGES,
ALAN GUSTAVO FERNANDES PACÍFICO, MAÍRA DE OLIVEIRA FREITAS, JOANA XÊNIA RABELO
FERREIRA, CRISTIENE NASCIMENTO RIBEIRO, MATHEUS MOTTA DE MOURA.



 
SENTIDOS DO URBANO: A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR MEIO DE PAISAGENS SENSORIAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEONARDO FREIRE MARINO

CONTATO: leofmarino@gmail.com

 

Resumo: 

Sentir as regiões que compõem uma cidade no seu cotidiano se mostra uma atividade complicada e que demanda uma
forte concentração e atenção dos indivíduos. No caminho entre um ponto de ônibus e outro, na busca por
determinados estabelecimentos comerciais e/ou produtos, somos bombardeados por uma grande quantidade de
informações visuais, sonoras e olfativas, vinda de todas as direções, muitas vezes em intensidades muito superiores
aos limites agradáveis ou suportáveis.
Frente a este emaranhado de sensações e percepções, inerentes aos ambientes urbanos, são construídos um mosaico
de paisagens e identidades territoriais. Cada parte que compõem uma grande cidade carrega em sua essência uma
identidade, uma característica particular que lhe confere singularidade, mesmo que a urbanidade, em determinados
aspectos, confira uma homogeneidade espacial ao ambiente urbano.
Investigar as identidades territoriais por meio da construção de uma Cartografia Sensorial é o que propomos. Para
tanto, investigaremos os aspectos inerente a percepção visual, sonora e olfativa, que garantem a singularidade para
cada uma das unidades territoriais que formam a Cidade do Rio de Janeiro. Entender e mapear tais conjuntos é o
primeiro passo para que os bens culturais que conferem a peculiaridade dos lugares sejam preservados.

 
Equipe: 

Alice Bagdadi, Leonardo Freire Marino, Clara Reis, Leonardo Ayres Padilha, Matheus Gois, Isabela Rebouças Silva.



 
SOCIOLOGIA, JUVENTUDE E CIDADANIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALACE FERREIRA

CONTATO: walaceuerj@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Este trabalho apresenta os primeiros resultados do projeto de extensão “Sociologia, Juventude e Cidadania”, inscrito
desde agosto de 2017. A partir de temas que apontam para o desenvolvimento do pensamento crítico e a formação
cidadã de estudantes do ensino médio, o projeto tem realizado palestras e oficinas em colégios estaduais do Rio de
Janeiro, observando a expectativa de desenvolver futuramente outras ações de cunho pedagógico e formativo, como
seminários e rodas de debate. Até o momento envolvemos 6 unidades escolares e realizamos 8 atividades distintas. As
Orientações Curriculares para o Ensino Médio, na parte de Sociologia (BRASIL, 2006), alertam para função da
disciplina como um instrumento de desenvolvimento da cidadania. O currículo de Sociologia deve auxiliar a
emancipação do indivíduo para além da sala de aula, valendo-se para isso, por exemplo, de outros espaços no âmbito
das escolas, bem como de atividades alternativas às aulas tradicionais, conforme defendido por Paulo Freyre (1993).
Este trabalho pretende abordar assuntos urgentes para o público alvo, geralmente jovens, em termos pessoais e de
consciência social, que estejam ligados direta ou indiretamente ao currículo da Sociologia do ensino médio – etapa de
ensino em que geralmente a disciplina é ensinada. Os temas que têm sido levados às discussões são realizados por
membros do projeto e professores especialistas oriundos de outras instituições. Também tem envolvido os estudantes
de licenciatura em Ciências Sociais da UERJ, possibilitando ao futuro docente de Sociologia a observância de
atividades alternativas em múltiplos espaços da formação educacional. Em tempos de conturbação política, recessão
econômica e expansão de valores conservadores, o lastro nos direitos humanos está na base deste projeto de extensão,
acreditando na importância do diálogo e da formação cidadã como auxílio da educação à sociedade na qual a
universidade está inserida.

 
Equipe: 

Walace Ferreira, Alberto Alvadia Filho, Rodrigo de Souza Pain, Guilherme Nogueira de Souza, Afrânio de Oliveira
Silva, Beatriz de Souza Pereira, Diego Cavalcanti de Santana, Cristiane Fernandes.



 
SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS COMO FORMA DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JORGE ALBERTO SABOYA PEREIRA

CONTATO: jsaboyaorama@gmail.com

 

Resumo: 

A atividade que será desenvolvida na data do evento UERJ SEM MUROS,será uma explanação feita pelo bolsista do
projeto, que distribuirá uma cartilha de sustentabilidade e de material escrito que foi aplicado aos envolvidos no
trabalho do ano de 2018. Haverá também uma amostra dos roteiros de práticas de laboratório utilizadas no projeto.

 
Equipe: 

Erika Werneck Werneck.



 
TRAZENDO O LÚDICO PARA A SALA DE AULA: JOGOS DIDÁTICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA FELIX BRIAO

CONTATO: gabriela.felix@gmail.com

 

Resumo: 

Serão apresentadas todas as atividades (jogos didáticos) construídas no último ano para o projeto. Além disso,
haverão depoimentos dos estudantes das escolas participantes, assim como dos alunos de licenciatura que participam
do projeto. Pode-se ver que o objetivo extensionista do projeto tem gerado grandes frutos formativos em todos os
participantes, sejam estes da educação básica, sejam estes professores e alunos da UERJ.

 
Equipe: 

Gabriela Félix Brião, Douglas Araújo Schalcher, Manuela Correia Silva, Guilherme Antonio Santos da Silva, Luís
Eduardo Braga de Oliveira da Silva, Mayara Christina Mendonça Ramos, Thiago Sousa Cunha, Bianca de Souza
Thiago, Pedro Teba, Heloisa Paula Mimim Sepúlveda, Larissa Sousa de Oliveira, Leandro da Silva Machado.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA DA PAIXAO FERNANDES

CONTATO: gpformadi@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto de extensão e-Mosaicos: Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) consiste em uma revista online, Qualis/CAPES B1 na área de
Ensino, de periodicidade quadrimestral e se encontra na sua 15ª edição. Os artigos são recebidos em fluxo contínuo e
submetidos à avaliação cega por pares. Posteriormente, o Conselho Editorial define a distribuição dos artigos pelas
edições. A revista, de caráter multidisciplinar, associa-se ao Programa de Pós-Graduação de Ensino em Educação
Básica do CAp-UERJ e tem foco na formação docente e nas práticas pedagógicas. Assim como a revista é online, ela
conta com um sistema que os autores, editores, pareceristas têm acesso, o que agiliza e facilita as informações. O
trabalho de comunicação entre essas três peças importantes para que a revista funcione conta com a ajuda de uma
bolsista de extensão que tem como principal objetivo catalogar os artigos, tratar com prazos a serem cumpridos e,
também, ser a ponte entre os autores e avaliadores dos artigos, sob orientação da professora coordenadora do projeto.
A bolsista lida diretamente com o editor-chefe, que faz as escolhas de pareceristas, de acordo com a área temática do
artigo, além dos revisores de língua portuguesa e inglesa. Toda essa comunicação é feita pela própria plataforma da
revista ou por email. O controle dos artigos e do andamento da produção é feito por meio de uma planilha de Excel e
consiste em um trabalho sistemático de suma importância para acompanhamento do fluxo de produção e de edição da
revista.

 
Equipe: 

Andrea da Paixão Fernandes, Christiane de Faria Pereira Arcuri, Johannes Andreas Valentin, Jonê Carla Baião,
Lincoln Tavares Silva, Marcello Oliveira, Milena Viegas Campos da Ressurreição, Rafael Costa, Rosa Cuba Riche.



 
ARTE DA TERRA - JARDINS DA HISTÓRIA: O JARDIM DA CASA DO BARÃO DE RIO BRANCO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABELA NASCIMENTO FRADE

CONTATO: valeriaquino@gmail.com

 

Resumo: 

As imagens mostram os espaços de atuação do projeto 1.{Jardim da Cura no hall do ginásio} onde desenvolvemos
experiências de cultivo de plantas medicinais e na pesquisa etnográfica  na 2 {Jardim da Tia Neuma na Mangueira} e
3 {Aldeia Marakanã}. Os tipos de plantas pesquisados e as pesquisas botânicas que se derivam em artigos, capítulo
de  livros, comunicações científicos. Apresentamos também as oficinas desenvolvidas durante o ano de 2018, no
atendimento à comunidade externa.

 
Equipe: 

Fátima Branquinho, Fátima Kzam, Eliane Oliveira, Maristela Marinho, Bárbara Bandini, Bruna Ignácio.



 
ARTE COLABORATIVA, SONORIDADES E BIOPOLÍTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JORGE MASCARENHAS MENNA BARRETO

CONTATO: jorgemennabarreto@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto busca investigar a perspectiva sonora a partir de três braços interdependentes: Escuta Ambiental,
Cartografias Sonoras e Voz Estranha. No primeiro, coordenado por Dino Ferrer, alunos e interessados são convidados
a visitar sítios de produção agroecológica no estado do Rio de Janeiro, onde realizam um "exercício de escuta" das
especificidades locais e das histórias orais daqueles habitantes. A partir dessas experiências, busca-se criar traduções
para a linguagem daquilo que foi vivido, seja em forma de som, imagem ou outro meio artístico que se julgue
adequado e que permita o compartilhamento com um público mais amplo. Em Cartografias Sonoras, coordenado por
Tertuliana Lustosa, busca-se entrevistar e gravar conversas com integrantes do Instituto de Artes da UERJ e com
convidados que criem pontes para discussões pertinentes ao meio acadêmico e ao público em rede. A partir dessa
escuta, pretende-se criar uma forma de mapa dos pensamentos e afetos que movem essa comunidade, assim como um
arquivo vivo dos professores, funcionários e alunos, que pode ser acessado livremente pela internet, como por
exemplo através dos PODCASTs já disponibilizados na plataforma do Mixcloud (https://www.mixcloud.com/crias-
sonoras). Por último, Voz Estranha, coordenado por Rafaella Souza, surge como uma derivação da pesquisa Corpo
Estranho da ex-aluna assassinada em 2018, Matheusa Passareli. Aqui, pretende-se dar espaço para vozes dissoantes,
impertencentes, inquietas e resistentes como uma maneira de ampliar a esfera pública e o debate sobre questões de
gênero, raça, classe social e violência, por exemplo.

 
Equipe: 

Tertuliana Lustosa , Matheus Conativo , Rafaella Souza, Jorge Menna Barreto , Dino Ferrer , Mayara Souza , Eloisa
Brantes .



 
COLETIVO MALTA - MAPA ALTERNATIVO DAS ARTES

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO TRINDADE NOGUEIRA DA SILVA

CONTATO: mauro.silva@uerj.br

 

Resumo: 

Apresentação em pôster com textos e imagens, com descrições e comentários realizados pela bolsista e pelo
coordenador, das últimas realizações do projeto que conta, desde o ano passado, com um blog no qual são postadas
suas atividades de cartografia, além do registro de outras atividades de mapeamento realizadas dentro da reigão
metropolitana do Rio de Janeiro e de projetos similares realizados em outras universidades do país, na busca de
estabelecer uma rede de ações de mapeamento cultural.

 
Equipe: 

Mauro Trindade Nogueira da Silva, Mariana Pêgas Costa.



 
ESPAÇO TRANSDISCIPLINAR DE PESQUISA E CRIAÇÃO EM PERFORMANCE

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELOISA BRANTES BACELLAR MENDES

CONTATO: elobrantes@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de extensão ESPAÇO TRANSDICIPLINAR DE PESQUISA E CRIAÇÃO EM PERFORMANCE  articula
práticas, experimentações e conceitos que atravessam o campo da performance em processos artísticos, culturais e
políticos da sociedade.  A transdisciplinaridade constituinte da performance, enquanto zona de instabilidade, coloca
em jogo os limites da linguagem artística em proposições éticas-estéticas que envolvem questões sociais, políticas e
culturais a partir do corpo em ação. A dimensão coletiva das performances é o principal campo de investigação dos
espaços socioambientais praticados a partir de proposições de movimento, pesquisa de materiais e inquietações
políticas dos estudantes, professores, artistas e pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento.  A partir do
contato, sobreposição, convergências e divergências entre diferentes abordagens do corpo em ação o projeto se abre
para atividades que envolvem a comunidade em geral, através de ações formativas, intervenções em espaços públicos,
produções audiovisuais, colaborações internas (com outros projetos de extensão do Instituto de Artes) e externas (com
outras Universidades em âmbito regional, nacional e internacional). Também a colaboração com artistas, curadores,
produtores culturais e coletivos de artistas foram uma atividade importante do projeto no ano 2017-2018. A
atualização do site do projeto também neste ano, pelo aluno do Instituto de Artes bolsista, consolida o mesmo através
desta plataforma que visa abrir uma rede de comunicação com projetos afins desenvolvidos em outras instituições de
ensino e pesquisa.

 
Equipe: 

Mariana Teixeira dos Santos , Luisa Dias, Mateus Alves , Raphael Menezes dos Santos, Jonatas Conde Y Martin
Puga, Matheus Mendes dos Santos Teodoro, George Magaraia, Rafaele Ferreira .



 
JOGOS DE TEMPORALIDADES INCONCILIÁVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABEL ALMEIDA CARNEIRO

CONTATO: bebelcarneirogm@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentaremos as ações realizadas em 2017 e 2018 em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. 
As metodologias dos jogos de visualidades com alunos do INES do 1° segmento do Ensino Fundamental, em que
trabalhamos a dimensão artística aliada a dimensão pedagógica. Mostraremos a elaboração de oficinas de "horta
caseira", "stêncil", gravura (monotipia) realizadas no INES com a participação de alunos da licenciatura em artes
visuais da UERJ. Mostraremos as atividades desenvolvidas pelos professores do INES no Instituto de Artes da UERJ
como oficinas e palestras. E a confecção de material didático para o ensino de artes de pessoas surdas, assim como
apresentaremos a elaboração de metodologias anárquicas para o ensino das artes de artes visuais.

 
Equipe: 

ISABEL ALMEIDA CARNEIRO, ANA VALÉRIA DE FIGUEIREDO DA COSTA, LARISSA SILVA DOUETTS,
LÚCIA VIGNOLI.



 
LABORATÓRIO DE CINEMA E VÍDEO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JORGE LUIZ CRUZ

CONTATO: lcv01.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O Laboratório de Cinema e Vídeo/LCV-UERJ/UFF é um projeto de extensão interinstitucional (UERJ/UFF),
desenvolvido no âmbito do Programa de Extensão LCV - Laboratório de artes, performance e audiovisual: Cinema e
Vídeo, e tem como principal objetivo realizar produtos com o uso de tecnologias digitais, principalmente audiovisuais
e também apoiar e realizar pesquisas teóricas no campo das artes. No momento, tratamos dos Direitos Autorais nas
Artes, sobretudo no cinema, examinando as sentenças,  retiradas do site JusBrasil, sobre autoria nas artes visuais e no
cinema.
Nos últimos meses, dentro do Projeto LCV. o Prof. Tony Queiroga realizou o documentário "Entre Janelas e
Espelhos: As Artes da Fotografia", com  as bolsistas de extensão integrando a equipe de produção e estamos
finalizando o vídeo-documentário "Farra do mundo: o musical", que conta com apoio da Faperj, filme dirigido pelo
prof. Jorge Cruz, coordenador deste projeto e ainda, participamos da gravação do evento História em Roda Viva, na
UFF - Universidade Federal Fluminense, em conjunto com o Instituto INCT PROPRIETAS, do qual estamos fazemos
parte,
Por fim, é importante acrescentar também que no Programa são desenvolvidos outros dois projetos: Edições LCV, de
edição de livros, coordenado pelo Prof. Dr. Rodrigo Guéron;  e o LTCV, Laboratório Técnico de Cinema e Vídeo,
coordenado pelo Prof. Doutor Tony Queiroga, ambos do Instituto de Artes.

 
Equipe: 

MARIANA SILVA VIDAL - bolsista de extensão, BEATRIZ SAMPAIO IACILLO DE ALBUQUERQUE - bolsista
de extensão, MONIQUE DAS NEVES SILVA - bolsista de extensão até junho de 2018, INGRID DE OLIVEIRA
LEMOS - bolsista de IC-Faperj.



 
LABORATÓRIO TÉCNICO DE CINEMA E VÍDEO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTÔNIO JOSÉ QUEIROGA FERREIRA

CONTATO: tonyqueiroga@uol.com.br

 

Resumo: 

Será projetado trechos do documentário "ENTRE JANELAS E ESPELHOS: AS ARTES DA FOTOGRAFIA",
realizado a partir do LCV e o Laboratório Técnico de Cinema e Vídeo. 

O documentário tematiza as relações entre a fotografia e as artes visuais em geral; é resultado de uma bolsa da
FAPERJ.

 
Equipe: 

Antonio Jose Queiroga Ferreira .



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

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

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

 

Resumo: 

Criado em 2013 o projeto de extensão e pesquisa ¨Experiências Indiciais com Dispositivos de Impressão Reprodução
e Gravura¨, é formado por professores, estudantes e ex estudantes, de graduação e de pós graduação, membros da
comunidade interna e externa. O projeto acolhe pesquisas poéticas e experimentais que exploram procedimentos de
impressão assim como seus desdobramentos e ressonâncias em ações artísticas, práticas e reflexivas. Seu objetivo é
propiciar um espaço de aprofundamento e de intercâmbio receptivo a propostas artísticas diversas. A apresentação
desta proposta na forma de poster informa as diversas ações e ativações públicas realizadas e compartilhadas ao longo
do último ano:
Dando continuidade ao ciclo ¨Um olhar sobre Processos Artísticos Contemporâneos¨,  em parceria com o Centro
Cultural da UERJ, realizamos dois encontros com convidados, o primeiro com a artista Rosana Paulino e o professor
doutor, historiador da arte e curador Roberto Conduru, em novembro de 2017, e o segundo com a artista Lívia Flores,
em julho de 2018; a oficina Matrizes Efêmeras, em janeiro de 2018; a exposicão Achados e Perdidos, que contou com
intervenções poéticas no Campus Maracanã, de março a maio de 2018; e o seminário Entre a Natureza e o Artifício,
no Centro Cultural Light, em novembro de 2017. O seminário foi realizado em parceria com a VI Semana Cinerama,
coordenada por Daniel Santiso, Lorrain Dias e Max William Morais, sob orientação da professora doutora Guiomar
Ramos, ECO-UFRJ, e com o projeto de extensão ¨Entre a Natureza e o Artifício¨, coordenado pelo professor doutor
Marcelo Lins, ART-UERJ. Em 2018 também iniciamos a construção do site ¨Indícios¨, cujo intuito é disponibilizar
dados sobre o projeto e sobre as produções coletivas e individuais de seus participantes.

 
Equipe: 

Bruno Matos, Carolina Passaroni, Bianca Madruga, Andrea Hygino, Laís Hasek, Luiza Coimbra, Max William
Morais, Mara Clara Soares, Marcelo Oliveira, Clara Machado, Inês de Araujo, Cristina Salgado, Malu Fatorelli,
Regina de Paula, Analu Cunha, Ana Alves, Anaïs Alpes Pereira, Aline Besouro.



 
NÚCLEO DE CULTURA POPULAR

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALÉRIA LEITE DE AQUINO

CONTATO: valeriaquino@gmail.com

 

Resumo: 

Será apresentado um poster contendo informações sobre as atividades desenvolvidas e programadas para 2018 pelo
Núcleo de Cultura Popular.

 
Equipe: 

Valéria Leite de Aquino, Ana Valéria de Figueiredo da Costa, Luísa Góes Porfirio, Ricardo Gomes Lima, Luiz Felipe
Ferreira, Mauro Trindade Nogueira da Silva, Isabela Nascimento Frade.



 
REVISTA CONCINNITAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO

CONTATO: alexandresabarretto@gmail.com

 

Resumo: 

Será apresentado um pôster sobre a revista Concinnitas e suas relações com a extensão, bem como os avanços
realizados nesse ano.

 
Equipe: 

Anna Corina, Alexandre á Barretto da Paixão.



 
"PENSANDO-BIOLOGIA": ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO 
BÁSICA.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES

CONTATO: rosanemeirelles@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Vivemos um processo de mudanças que vem provocando profundas transformações em diversos setores da sociedade,
principalmente no educacional, decorrente das inovações tecnológicas. A escola, enquanto espaço de interações entre
o real e o imaginário, mediado por interesses e valores diversos, modifica os indivíduos à medida que os envolve.
Neste sentido a dinâmica de construção cooperativa da realidade escolar é que traz significado intencional à
educação, pela constante inter-relação entre o ambiente escolar e o cotidiano do aluno, na perspectiva interpretativa é
o lugar das inter-relações entre sociedade e natureza.
Assim, neste projeto tivemos como premissa básica que as ferramentas lúdicas baseadas em tecnologia computacional
podem dar uma contribuição diferenciada para otimizar o desempenho no aprendizado de temas para o ensino de
ciências e biologia aumentando a disponibilidade de ferramentas facilitadoras para docentes. Como objetivo geral
propomos a  disponibilização em modelo eletrônico de atividades lúdicas, experimentos e sequencias didáticas com
temas para o ensino de Ciências e Biologia.
Foram levantados junto a docentes de 2 escolas públicas de Mesquita- RJ e Nova Iguaçu-RJ, as principais propostas e
necessidades de temas de Ciências e Biologia como pauta das atividades. Tais temas foram levantados considerando a
pertinência, disponibilidade em outras mídias e significância conceitual. Os protótipos de atividades didáticas foram
elaborados no Laboratório de Ensino do DCEB. Para avaliar os materiais didáticos produzidos, docentes serão
convidados a participar de oficinas com o uso dos materiais em computador. Os docentes avaliarão considerando a
atratividade, layout, design, pertinência do tema, funcionalidade do material didático e forma de apresentação. As
demais etapas de avaliação acontecerão à medida em que forem sendo elaborados e construídos os protótipos das
atividades, para que, ao final tenhamos um produto com boa aceitação entre docentes e disc

 
Equipe: 

ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES , CRISTIANNI ANTUNES LEAL , DRYELLE RODRIGUES DE
OLIVEIRA .



 
ANATOMIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIOGO BENCHIMOL DE SOUZA

CONTATO: diogobenchimol@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto se propõe a apresentar jovens dos ensinos fundamentais e médios de escolas sediadas no estado do RJ à
Universidade, por meio de visitas acompanhadas de aulas práticas de Anatomia e laboratórios de pesquisa. As visitas
propõem para todos os envolvidos uma difusão do conhecimento técnico (anatômico e de pesquisa biomédica), mas,
muito além disso, as visitas instigam em todos os envolvidos um pensamento crítico. Para os alunos das escolas,
fomenta o pensamento/discussão sobre suas profissões futuras e o papel do pesquisador para o desenvolvimento de
um país melhor. Para os Professores das escolas visitantes instiga e convida a se reaproximar da Universidade, se
atualizar e aprimorar sua formação, além de perceber a importância da pesquisa científica. E para nós (Professores
organizadores) fomenta a discussão sobre a docência e maior distribuição do conhecimento. A idéia inicial do projeto,
que esperava a ajuda de bolsistas para tal, era realizar a divulgação das visitas junto às Escolas e estudantes. Como
não houve disponibilização de bolsistas , a divulgação nas escolas ficou muito prejudicada. Assim, conseguimos
receber apenas uma visita de estudantes no nosso setor. Esta visita foi muito proveitosa para nós e para a escola
recebida, contudo acreditamos que no futuro, com um calendário regular e com a disponilização de bolsistas
vinculados ao projeto, possamos atender um maior numero de escolas. Baseado nos relatos dos professores e
estudantes visitantes acreditamos que o impacto tenha sido muito positivo. Alguns estudantes demonstraram um claro
interesse pela pesquisa biomédica como profissão futura. Esperamos poder inserir alguns desses alunos (de ensino
médio) em programas de pré-iniciação científica. Os Professores visitantes ficaram muito entusiasmados, expressando
que a visita serviu como uma atualização destes, além de aproximação com a Universidade, demonstrando inclusive
desejo de voltar a estudar, cursando um mestrado.

 
Equipe: 

Bianca Martins Gregório.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA DONATO

CONTATO: amdonato.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O principal objetivo deste Projeto é apresentar o estudo da Botânica aos alunos, associando-o a diversas situações do
cotidiano, conscientizando-os da importância das plantas como matéria prima necessária à grande parte de nossas
necessidades. A metodologia prevê o envolvimento dos estudantes na realização de diversas etapas do Projeto. Entre
estas, a produção de materiais didáticos e o desenvolvimento de oficinas com o auxílio de modelos didáticos.
Pesquisas na área de ensino de biologia têm apontado o uso de modelos didáticos como uma ferramenta pedagógica
eficaz dentro de sala de aula. O uso desses modelos possibilitaria aos alunos uma percepção tridimensional dos
tecidos vegetais e a compreensão da sua diversidade, inclusive para alunos com deficiências visuais. Este trabalho
tem por objetivo confeccionar modelos didáticos representativos de cortes anatômicos em caules e em folhas,
utilizando materiais de baixo custo como massa de biscuit e material reciclável para sua confecção. Os modelos serão
utilizados em aulas práticas com auxílio de lâminas histológicas e microscópio para auxiliar a fixação dos
conhecimentos. Nessas oficinas serão apresentadas espécies de interesse medicinal, ornamental, têxtil e/ou outros,
que apresentem um uso popular. O estudo morfológico e anatômico do material botânico possibilitará a inferência
sobre a sua funcionalidade, além de estabelecer quais características estruturais são as responsáveis pela adaptação
dessas plantas ao ambiente. Além de receber conhecimentos já elaborados, os alunos do ensino médio participarão
ativamente na produção de materiais, com o acompanhamento de monitores. Eles serão estimulados, ainda, a
relacionar as diferentes estruturas anatômicas encontradas aos fatores ambientais, embasando as interpretações que
buscam explicar de que maneiras as plantas interagem com os fatores bióticos e abióticos do ambiente, auxiliando,
ainda, na compreensão dos possíveis mecanismos de coevolução entre eles.

 
Equipe: 

Beatriz dos Santos Melo, Ana Maria Donato, Andréa Espinola de Siqueira, Elizabeth dos Santos Rios, Silvana
Messere de Lacerda.



 
AVALIAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES DE 
DOENÇAS NEUROLÓGICAS DE ETIOLOGIA GENÉTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO SANTOS VILLAS BOAS

CONTATO: maurovillasboas@gmail.com

 

Resumo: 

No início deste projeto centramos nossas ações nos portadores da Síndrome do X - Frágil, tendo em vista o pouco
conhecimento que havia sobre esta síndrome à época. Todavia, começamos a perceber que dos indicados para fazer o
exame para o diagnóstico molecular, apenas um sexto do pacientes realmente apresentava a síndrome. /Deste modo
temos nos debruçado nestes casos nos quais não há diagnóstico fechado, sem deixar de fazer o acompanhamento dos
pacientes já atendidos.

 
Equipe: 

Mauro Santos Villas Bôas, Daniele Lopes da Silva, Leandro França Pacheco, Ruth Rissin.



 
CORREÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO CONTEÚDO DE GENÉTICA DISPONIBILIZADO NA REDE 
MUNDIAL DE COMPUTADORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES

CONTATO: tavares.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O Brasil tem mais de 8 milhões de estudantes de graduação, e a rede mundial de computadores (World Wide Web ou
Web) já é a principal fonte de consulta para estudo individual.  Entretanto, os graduandos não tem como discernir o
tipo de informação obtida e identificar as fontes de credibilidade cientifica. Encontramos na rede mundial de
computadores, sites de Genética com quase 250 mil seguidores e vídeos nacionais de genética no youtube com quase
20 mil visualizações por ano, contendo informações desatualizadas, imprecisas e/ou erradas. O objetivo desse projeto
é, após uma revisão bibliográfica nos principais livros e revistas científicas da área,  identificar e sugerir correções e
atualizações do conteúdo de Genética (para graduação) disponibilizado nos “sites” acadêmicos da web, para que os
estudantes e demais internautas interessados, tenham acesso à informações corretas e atualizadas.

 
Equipe: 

Daniel Tavares, Lúcio Paulo Crivano Machado.



 
CRIAÇÃO DA “WIKIPÉDIA ACADÊMICA” DE GENÉTICA E DO “WIKILIVRO DE GENÉTICA BÁSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES

CONTATO: tavares.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O Brasil tem mais de 8 milhões de estudantes de graduação, e a rede mundial de computadores (“World Wide Web”
ou “web”) já é a principal fonte de consulta para estudo individual.  A principal fonte de consulta na Web é a
Wikipédia, um dos dez “sites” mais acessados do mundo, quase sempre o primeiro resultado nas buscas pelo Google
(principal ferramenta de busca na “web”). Apesar da proposta da Wikipédia não ser a de fornecer conteúdo
acadêmico, e a mesma não se considerar uma fonte confiável para esse fim, a comunidade acadêmica acaba usando-a
cada vez mais. O objetivo desse projeto é, após uma revisão bibliográfica nos principais livros e revistas científicas da
área, criar páginas com o conteúdo de genética na Wikipédia voltadas para comunidade acadêmica (que sinalizaremos
com o “selo de qualidade” “Wikipédia Acadêmica”). Essas páginas da Wikipédia serão vinculados à capítulos do
Wikilivro Genética Básica (que iremos começar a escrever) para facilitar a busca pelo Wikilivro. O Wikilivro
Genética Básica terá o conteúdo mais completo do que qualquer livro de Genética editado no Brasil, será
constantemente atualizado, totalmente gratuito e de acesso universal. Pretendemos que este seja o material didático de
escolha na “web” para estudo individual de milhares de estudantes de graduação e demais internautas interessados,
em substituição ao material de baixa qualidade disponível atualmente na “web”.

 
Equipe: 

Daniel Tavares, Lúcio Paulo Crivano Machado.



 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES NO SUPORTE AO ENSINO DA 
GENÉTICA CONTEMPORÂNEA E SUAS APLICAÇÕES.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADRIANA HELENA DE OLIVEIRA REIS

CONTATO: ahoreis@gmail.com

 

Resumo: 

No Brasil, os conteúdos de genética e suas aplicações não são bem compreendidos por muitos discentes do ensino
público em função de sua complexidade. Este problema se deve a fatores tais como a precarização da formação
docente e a falta de atualização do professor, utilização do livro didático como instrumento único de ensino,
abordagem abstrata e superficial dos conteúdos, ausência de aparato tecnológico no ambiente escolar e ausência de
atividades interdisciplinares e contextualizadas. Frente a este cenário os objetivos deste projeto de extensão são: 1)
Oferecer aos alunos e professores suporte multimeios como palestras trazendo pesquisadores da área de genética
contemporânea a fim de divulgar o conhecimento gerado pelas pesquisa e de contextualizar o conhecimento
sistematizado obtido na escola com a realidade, facilitando o aprendizado; 2) Organizar e oferecer aos professores
visitas guiadas ao nosso laboratório (SERVGEN – Serviço de genética da UERJ) visando diminuir a ausência de
aparato tecnológico nas escolas; 3) Sugerir metodologias complementares de ensino para melhor compreensão dos
conteúdos de genética. Até o momento algumas ações foram realizadas tais como: (1) levantamento de escolas
públicas do Rio de Janeiro, que possuem o segmento de ensino médio. Deste levantamento foram selecionadas 2
escolas que poderiam se beneficiar das nossas ações extensionistas. (2) Apresentação do projeto para alguns
pesquisadores que se mostraram interessados em colaborar a fim de divulgar o conhecimento gerado pelas suas
pesquisas, cujos resultados têm sido publicados em periódicos nacionais e internacionais, e de contextualizar o
conhecimento sistematizado obtido na escola com a realidade, facilitando o aprendizado dos alunos de ensino médio;
(3) Seleção de algumas atividades práticas que constituirão parte da metodologia de suporte ao ensino. Outras
atividades foram realizadas junto às escolas selecionadas e serão apresentadas na 21ª mostra de extensão da UERJ.

 
Equipe: 

Adriana Helena de Oliveira Reis, MARCIA MATTOS GONCALVES PIMENTEL, Cibele Rodrigues Bonvicino,
JUSSARA MENDONCA DOS SANTOS, CINTIA BARROS SANTOS REBOUCAS, Anna Cláudia Evangelista dos
Santos, Fernando Regla Vargas, Joseane Simone de Oliveira Pereira, Andressa Pereira Gonçalves.



 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR NA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E FENÓTIPOS ASSOCIADOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CINTIA BARROS SANTOS REBOUCAS

CONTATO: cbs@alternex.com.br

 

Resumo: 

Dentre o vasto panorama etiológico associado à deficiência intelectual (DI), a síndrome do X-frágil (SXF) se destaca
por ser a principal causa de DI hereditária e a causa monogênica mais comum de autismo. Esta condição ocorre
devido à expansão transgeracional de repetições CGG (acima de 200 cópias) no gene Fragile X Mental Retardation 1
(FMR1), o que leva ao seu desligamento. Em indivíduos transmissores, uma expansão menor das repetições (55-200
CGGs; pré-mutação) mantem o gene ativo, não gerando DI. No entanto, esta faixa de pré-mutação, que possui uma
frequência populacional elevada, vem sendo relacionada a um espectro crescente de entidades clínicas, chamadas de
FRAXopatias, incluindo a insuficiência ovariana prematura (FXPOI) em mulheres e a síndrome de tremor e ataxia
associada ao X frágil (FXTAS), principalmente em homens. Neste projeto multidisciplinar, oferecemos suporte
diagnóstico contínuo aos familiares de portadores da SXF, sob risco de desenvolverem FRAXopatias. Para isto, temos
estabelecido metodologias moleculares, sensíveis e rápidas, capazes de detectar as expansões CGG no gene FMR1
em diferentes categorias. Além disso, visando a difusão e a popularização do conhecimento científico relacionado às
FRAXopatias, desenvolvemos cartilhas informativas sobre esta temática. A difusão de conhecimento e de
metodologias seguras pode trazer grandes contribuições para os portadores da SXF e seus familiares sob risco de
apresentarem FRAXopatias, além dos benefícios econômicos e sociais coletivos para a saúde pública.

Palavras chave: deficiência intelectual, Síndrome do X-frágil, FRAXopatias, diagnóstico molecular.

 
Equipe: 

Mateus Martins Pinheiro, Gabriela de Carvalho Albuquerque, Beatriz de Petribu da Costa Nunes Borges, Maria Clara
Laport Bêta, Jussara Mendonça dos Santos, Andressa Pereira Gonçalves, Veluma Calassara, Márcia Mattos
Gonçalves Pimentel, Cíntia Barros Santos-Rebouças.



 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRAÇA PÚBLICA

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DE GUSMAO PEDRINI

CONTATO: pedrini@uerj.br

 

Resumo: 

O Aquecimento Global (AG) e seus efeitos no mar são bem conhecidos como a elevação do nível do mar e
alagamento do litoral. A Educação Ambiental (EA) é uma das estratégias de enfrentamento do AG. Praças públicas
urbanas associadas a eventos ambientalistas podem ser utilizados para educação não formal do cidadão.  Na praça
Edmundo Rego (RJ) ocorre desde 2008 o evento “Desapegue-se” para troca e doação de materiais descartáveis. Nela,
esse projeto está desenvolvendo uma metodologia extensionista de EA de enfrentamento do AG.  A abordagem
metodológica ao contexto é feita da seguinte forma: a) Preenchimento do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido; b) Resposta ao Pré-Teste com 14 perguntas técnicas; c) Realização do teste da estratégia metodológica;
d) Resposta ao Pós-Teste; e) Avaliação da atividade; f) Recebimento de uma declaração por participar da atividade.
Em 2017/2018 as estratégias “painel de fotografias”, “vídeo” e “jogos“ foram reaplicadas com novo questionário de
avaliação, pois os de 2016 eram inadequados. “Painel de Fotos” e Jogo de Tabuleiro do Aquecimento Global” foram
testados com 58 pessoas cada e o “vídeo do INPE” com 48 pessoas. O público de 164 sujeitos se apresentou com
nível superior e médio (66%). A maioria (51%) ganhava de 2-10 salários mínimos e 28% nada recebia. A maioria
(59%) era de mulheres. Serão apresentados os dados de jogos e vídeos. O jogo como o vídeo foram estratégias
eficazes, duplicando a noção de responsabilidade do cidadão em relação a sua contribuição ao AG. Quanto a
gravidade das consequências do AG o vídeo foi mais eficaz para mostrar as perdas na biodiversidade e o jogo para as
de bens patrimoniais. A estratégia metodológica Vídeo foi mais eficaz para evidenciar: a) a elevação do nível do mar;
b) o desconforto físico; c) mudança de atitudes; d) a transformação para andar de bicicleta; e) disposição para andar
de transporte coletivo; f) abolir o consumo de carne bovina; g) participar em projetos conservacionistas.

 
Equipe: 

Alexandre de Gusmão Pedrini, Suzana Cristine Sá, Vânia Gomes Soares, Daniel Shimada Brotto, Andrielle Alves,
Rosana Mendonça Nunes Pedrini.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PENHA CRISTINA BARRADAS DALTRO SANTOS

CONTATO: penha@uerj.br

 

Resumo: 

Na adolescência, o desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC) é mais suscetível a fatores externos, pois é
funcionalmente diferente do de adultos e regiões associadas com motivação e abuso ainda estão em desenvolvimento.
O rápido desenvolvimento do SNC interage com outros sistemas e com o ambiente social, leva a novos
comportamentos e permite transições importantes para a fase adulta. Linhas de pesquisa na UERJ estudam os efeitos
de alterações endócrino-metabólicas e da exposição ao álcool e nicotina sobre o desenvolvimento do SNC. Porém,
pouco tem sido feito para divulgar os resultados desses estudos para a população leiga e, em especial, para os
adolescentes, que apresentam maior vulnerabilidade. Iniciamos a produção de material digital para distribuição nas
escolas, que está sendo publicado em nosso site www.conhecerneuro.com.br.  Neste trabalho também apresentamos
os resultados da exposição do jogo Conhecer Neuro que objetiva disseminar o conhecimento científico acadêmico, de
uma forma sucinta e simplificada, entre o público infantil, jovens e adultos leigos. O jogo Conhecer Neuro foi levado
ao Museu Espaço Ciência Vivo na Tijuca/RJ com propósito de se fazer interativo ao público do espaço e ser mais
uma atração de diversão e aprendizado simultâneos com a ciência em exposição. São diversos espaços amostrais,
onde o público tem livre acesso para tocar, usar, brincar e interagir com as atividades propostas pelo museu. O jogo
apresenta um tabuleiro, contendo informações visuais. Em sua jogabilidade, o participante deve responder perguntas
relacionadas a cinco temas de pesquisa da Universidade. São estes, SNC, Hipóxia-Isquemia, Malnutrição, uso da
Nicotina e Álcool. Aproximadamente 100 pessoas visitaram o espaço e dos que participaram do jogo 25 foram
entrevistados. Foi possível, estabelecer uma relação de contato direto entre expectador e o jogo, uma relação, segundo
resultados de entrevistas realizadas após a aplicação do jogo, satisfatória para o público.

 
Equipe: 

Lucas S. de Carvalho, Vitor Hugo Santos Duarte Pinheiro, Maria Clara Laport Beta, Gustavo Diniz de Mesquita
Taveira, Everton Luis Nunes Costa, Marta Cristina da Cunha Rodrigues, Luiz Otavio Ribeiro de Lemos Felgueiras,
Alan Pereira da Costa.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES

CONTATO: tavares.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

As parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública no Brasil. Para o enfrentamento devem ser
priorizadas políticas públicas de saneamento bem como por ações de educação em saúde. A Brigada Mirim
proporciona treinamento, saúde e educação aos jovens da Ilha Grande. O objetivo deste projeto é, em parceria entre
UERJ, FIOCRUZ, UFF e Brigada Mirim, identificar e tratar as parasitoses intestinais entre os moradores da Vila do
Abraão, e a formação de recursos humanos como agentes promotores da saúde. No presente trabalho realizamos
análise microbiológica e bioquímica da água de uso domiciliar e microbiológica do solo das residências dos
brigadistas e vizinhos participantes do projeto (63 residências). Identificamos Coliformes totais (96%), Escherichia
coli (60%) e Salmonela sp (89%) nos solos domiciliares, e Coliformes totais (74%), Escherichia coli (44%) e
Salmonela sp (56%) nas águas consumidas no âmbito domiciliar (incluindo águas comercializadas em garrafão).
Realizamos palestras e orientamos os moradores com a participação dos adolescentes da Brigada Mirim. Pretendemos
continuar e ampliar nosso atendimento para outros moradores da Vila do Abraão na Ilha Grande.

 
Equipe: 

Márcio Boia, Daniel Tavares.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA

CONTATO: aespinola@uerj.br

 

Resumo: 

As aulas não formais vêm se destacando na literatura como uma
contribuição muito útil à educação formal, visto que são muito
apreciadas pelos alunos. O presente projeto pretende auxiliar os
professores na realização de uma aula externa no Parque Nacional da
Tijuca, conhecido vulgarmente como Floresta da Tijuca. O local foi
escolhido por conta de sua relevância histórica, cultural e ambiental
para a cidade do Rio de Janeiro e pelas características que facilitam a
visitação, como a infraestrutura para a recepção de alunos no Centro
de Visitantes e a presença de trilhas didáticas. Serão abordados
diversos temas pertencentes ao currículo da Educação Básica para as
disciplinas de Ciências/Biologia, Geografia, História e Artes dentro de
um roteiro de visitação detalhado. O percurso proposto começa na
Praça Afonso Viseu (bairro Alto da Boa Vista) e passa pela Trilha dos
Estudantes, dividida em três trechos: Caminho da Cascatinha,
Caminho dos Bancos e Centro de Visitantes. O Guia de Campo
utilizado neste projeto possibilitará que o professor tenha um suporte
fora da sala de aula, facilitando uma abordagem diferenciada e
enriquecendo o aprendizado de seus alunos. Espera-se que a
possibilidade de realização de uma aula não formal no Parque
Nacional da Tijuca, com caráter multidisciplinar, contribua para a
formação dos alunos, incentivando-os a serem cidadãos com senso
crítico do ponto de vista socioambiental, questionadores e conscientes
de seu papel na sociedade.

 
Equipe: 

Karen Eline Barbosa Ferreira, Thaiís Fortunato de Mendonça, Aline da Conceição Dias, Cristiane Pinto de Souza,
Lúcio Paulo do Amaral Crivano Machado, Rosane Moreira Silva de Meirelles, Andréa Espinola de Siqueira, Ana
Maria Donato.



 
GENÉTICA HUMANA E ACONSELHAMENTO FAMILIAR

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA MATTOS GONCALVES PIMENTEL

CONTATO: pimentel@uerj.br

 

Resumo: 

Através do Projeto Genética Humana e Aconselhamento Familiar inúmeros exames moleculares voltados para a
identificação de causas genéticas associadas a doenças neurológicas incidentes na infância e na terceira idade, como a
deficiência intelectual e a doença de Parkinson, são oferecidos à comunidade. Em decorrência de nossas ações,
variadas condutas terapêuticas e de intervenção são direcionadas às famílias, o que contribui para a melhor qualidade
de vida das pessoas acometidas. A investigação genética dessas patologias tem trazido expressivos benefícios para
inúmeras famílias, que se beneficiam do aconselhamento genético. Na 21a Mostra de Extensão apresentaremos as
atividades desenvolvidas no último ano junto aos portadores dessas neuropatologias, e seus familiares, bem como, o
impacto de nossas ações na área da saúde. Cada vez mais, a partir dos procedimentos implementados, nos
consolidamos como um núcleo de referência em diagnóstico genético no Estado do Rio de Janeiro.

 
Equipe: 

José Igor Gomes da Silva, Caroline Macedo Nascimento, Jussara Mendonça dos Santos, Veluma Calassara, Andressa
Pereira Gonçalves, Cíntia Barros Santos-Rebouças, Adriana Helena de Oliveira Reis, Márcia Mattos Gonçalves
Pimentel.



 
GENÉTICA NA ESCOLA: ABORDAGENS LÚDICAS E LITERÁRIAS

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA CARLA DE SOUZA GOES

CONTATO: acgoes@uerj.br

 

Resumo: 

Será apresentada a linha de extensão “Literatura e Ensino de Genética” com os materiais desenvolvidos para o ensino
de genética através das obras literárias O Tempo e o Vento, Dom Casmurro e Cem Anos de Solidão. Em relação à
linha de extensão “Literatura e Ensino Interdisciplinar” serão apresentadas as sequências didáticas elaboradas, em
contexto interdisciplinar, com o objetivo de estimular a capacidade crítica dos alunos através das obras de ficção
científica 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451.

 
Equipe: 

Natalia Carneiro Juliano da Mota, Ana Clara Maia de Souza, Diego Fernandes Quintas, Vagner Damião da Silva
Ramos.



 
LABORATÓRIO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE EM PRÁTICAS DE GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO 
(LPGEN)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JAQUELINE GUSMAO DA SILVA MARIEN

CONTATO: jgusmao@uerj.br

 

Resumo: 

A biologia é uma área científica inerentemente prática, na qual a construção dos conhecimentos se dá
fundamentalmente de forma experimental. Em função disso, o ensino da biologia não pode se abster de seu principal
pilar. Em um estudo recente no qual foi feita a "análise das concepções de discentes sobre o ensino da biologia" entre
estudantes da rede particular constatou-se que a Saúde e a Genética destacam-se entre os assuntos de maior interesse
da área biológica. A ausência de laboratórios e de aulas práticas e a desatualização dos professores estão entre os
fatores negativos do ensino de Biologia apontados pelos alunos investigados. Este projeto tem como finalidades (1)
Diagnosticar as dificuldades teóricas e práticas dos docentes de biologia na implementação de aulas práticas; (2)
Formular práticas adequadas à realidade das escolas das redes pública e privada; e (3) Capacitar docentes na
elaboração e execução das práticas de laboratório. Para tal, foi elaborado um questionário para coleta de dados
direcionado à docentes de Biologia do ensino médio. Este foi preenchido por professores da rede Estadual, e os
resultados estão sendo avaliados para que as principais dificuldades e equívocos encontrados sejam sistematizados e
usados como base para a elaboração de práticas de genética e materiais auxiliares.

 
Equipe: 

Lorena Cabral Gama, Anderson Vilasboa de Vasconcellos, Carolina Tavares Schumann, Karina Alessandra Morelli,
Angela Vargas Borges Duarte, Jaqueline Gusmão.



 
LIGA DE ANATOMIA APLICADA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANO ALVES FAVORITO

CONTATO: tacianabraganca.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

A Liga de anatomia aplicada (LAA) propõe trazer para os alunos a disciplina de anatomia levando em consideração
seus aspectos patológicos, clínicos e devidos tratamentos. 
Ela se estrutura em um tripé de ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA. Sendo materializada sob a forma de palestras,
simpósios, cursos extracurriculares, atividades sobre educação em saúde voltadas para a população e produção de
artigos relacionando a importância da anatomia e da liga na comunidade.

 
Equipe: 

Taciana Bragança Pereira, Gabriela Yea-Huey Yang, Ana Clara Borges Braga, Alessandra Krykhtine Peres
Poschinger, Ana Luiza Nicoletti Dias, Daniela Fortunato Auar, Eduarda da Rocha Infran de Oliveira, Fernanda Pires
Chequer, Giovanna Pessanha Cordeiro, Guilherme da Silva Soares, Ismael Pimentel da Silveira, João Pedro Barbosa
Sanches, Juliana da Costa Rosa, Karina Vasquez Lage, Ligiane Cristina Carnaval, Luisa Paes Rangel de Sousa, Luiza
Harcar Muniz, Luiza Silveira dos Santos , Mateus Benac Cavalcante, Matheus Costa da Hora, Nina Rocha Zenha.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDERSON VILASBOA DE VASCONCELLOS

CONTATO: andersonvilasboa@gmail.com

 

Resumo: 

Apesar do reconhecimento de que a evolução biológica ocupa um papel de destaque no ensino da biologia, muitos
problemas ainda são observados no ensino do tema. Para tentar auxiliar no aprimoramento do ensino da evolução nas
escolas do estado do Rio de Janeiro foi implementado o “Núcleo de Atualização e Aperfeiçoamento Docente para o
Ensino da Evolução Biológica (NADEB)”, um projeto que une pesquisa, ensino e extensão com o objetivo de
diagnosticar os principais desafios enfrentados pelos professores no ensino da evolução e elaborar propostas de
atualização docente para o ensino desse conteúdo. Até agora foram desenvolvidas atividades de levantamento
bibliográfico e a elaboração de dois questionários, direcionados a públicos alvos distintos (alunos e docentes em
escolas de ensino médio), que visam fazer um diagnóstico dos equívocos e problemas com o processo de ensino-
aprendizagem do tema pelos dois grupos. Os dados obtidos a partir de pesquisas com alunos de escolas públicas e
privadas (N= 205) indicam alguns equívocos sobre a percepção acerca da evolução. Frequentemente, a evolução é
associada, pelos alunos, a “propósito” e “progresso”. Além disso, é comum que os alunos não sejam capazes de
considerar o papel do acaso no processo evolutivo. Os dados obtidos com as entrevistas com docentes da disciplina
biologia indicam que os alunos, em geral, se mostram interessados no tema mas apresentam dificuldades de entender
a evolução em termos científicos e deixarem de lado as ideias atribuídas ao senso comum. Além disso, metade dos
professores entrevistados relataram problemas devido aos conceitos prévios de cunho religioso apresentado pelos
alunos. Esses docentes também relataram o interesse em materiais de apoio para o ensino do tema, o que é um dos
objetivos principais do NADEB. Acreditamos que o NADEB poderá fornecer uma modesta contribuição para que a
UERJ auxilie na resolução de problemas do estado do Rio de Janeiro, um dos principais motivos da existência da
UERJ.

 
Equipe: 

Isabela Marçal, Karina Morelli, Carolina Tavares, Jaqueline Gusmão, Anderson Vilasboa.



 
PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES

CONTATO: daniel.tavares@uerj.br

 

Resumo: 

As infecções por helmintos ocasionam problemas sociais em todo o mundo, e principalmente nos países em
desenvolvimento, sendo uma questão de saúde pública que mantém estreita relação com pobreza, precárias condições
de higiene e falta de saneamento básico. Objetivamos desenvolver um inquérito epidemiológico das helmintíases em
comunidades do entorno da UERJ, começando pelo Colégio Estadual João Alfredo. O Bolsista está preparando um
curso de parasitoses intestinais, saúde e ambiente que iremos oferecer aos alunos do Colégio Estadual João Alfredo e
no curso “Saúde Comunitária: Uma Construção de Todos” do IOC/Fiocruz (que participamos anualmente). O
Bolsista também está em treinamento para realizar analise parasitológica. Esperamos que os resultados permitam
esclarecer as infecções helmínticas com maior prevalência e promover a saúde através de palestras educativas.
#uerjresiste

 
Equipe: 

Daniel Tavares, Marcio Boia, Gabriel Menezes.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THEREZA CHRISTINA BARJA FIDALGO COELHO

CONTATO: barja-fidalgo@uerj.br

 

Resumo: 

Nosso projeto promove a divulgação científica em escolas públicas do Rio de Janeiro através da apresentação de
palestras, visitas a laboratórios de pesquisa e oferecimento de cursos de iniciação à pesquisa científica para crianças e
adolescentes. Com objetivo de despertar o interesse desse público pela ciência e contribuir com estratégias que
auxiliem o processo de ensino-aprendizado, em 2017 e 2018, pesquisadores e pós-graduandos do Programa de Pós-
graduação em Biociências/UERJ fizeram 48 apresentações, atingindo um público de aproximadamente 1950 alunos
de ensino fundamental e médio em três unidades escolares: Colégio Estadual Gomes Freire de Andrade, Escola
Municipal Azevedo Junior e Escola Municipal Antenor Nascentes. O resultado preliminar da avaliação do impacto do
projeto na comunidade escolar foi obtido através da comparação das médias bimestrais de 128 alunos do ensino
fundamental, participantes dos cursos Iniciação à Pesquisa Científica, em períodos distintos da avaliação escolar.
Após o oferecimento dos cursos de práticas científicas, verificou-se uma variação positiva no desempenho dos
estudantes, revelando que a parceria estabelecida entre a pós-graduação e a educação básica representou um
instrumento de apoio para o aprendizado do componente curricular de ciências. O projeto tem contribuído para a
difusão de informações sobre saúde, prevenção de doenças, meio ambiente, tecnologia e formação profissional para
os jovens, e oferece aos pós-graduandos e pesquisadores oportunidades para a divulgação de suas pesquisas.

 
Equipe: 

Verônica Morandi, André Luiz Mencalha, Thereza Christina Barja-Fidalgo, Mônica Antunes das Chagas.



 
PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE PLANTAS MEDICINAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RACHEL FATIMA GAGLIARDI ARAUJO

CONTATO: gagliard@uerj.br

 

Resumo: 

A tecnologia de produção e conservação de plantas in vitro vem sendo a apresentada a alunos de nível médio de
diferentes colégios estaduais com o objetivo de transmitir conceitos de biotecnologia, aplicada à conservação da
biodiversidade. O conteúdo foi abordado através de palestras, vídeos e uma visita técnica aos laboratórios do Núcleo
de Biotecnologia Vegetal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No último período, o projeto foi aplicado no
Colégio Estadual Guilherme Briggs (CEGUIB), Santa Rosa, Niterói e, um questionário diagnóstico, aplicado no
início e ao final do projeto, mostrou que o rendimento das turmas melhorou após a aplicação no projeto. Diferenças
significativas foram determinadas nas questões relacionadas aos conteúdos específicos. Os resultados indicaram que a
abordagem metodológica utilizada foi bem sucedida, em função da mudança de posicionamento dos alunos em
relação ao conceito de sustentabilidade.

 
Equipe: 

Alexia da Silva Gonçalves, Karoline Esthefane Francelino Lacerda, Washington Gil Paes da Silva Vicente, Camila
Castanon Freire Barraca, Bianka de Oliveira Soares, Jamine de Almeida Pettinelli, Vinícius Souza Magalhães Leite,
Ana Paula M. Guimarães, Leila Cantelmo, Renata Garcia.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LÚCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO

CONTATO: lupa@crivano.com

 

Resumo: 

Vivemos numa sociedade na qual, desde pequenas, as crianças já estão sendo alfabetizadas tecnologicamente. Muitas
vezes isso pode ser um desafio para os professores que têm que competir com smartphones e outros dispositivos
eletrônicos pela atenção dos alunos.  Todavia estas tecnologias também podem se tornar aliadas no objetivo de fazer
as aulas mais dinâmicas e interessantes, favorecendo assim o processo de ensino-aprendizagem. Algumas tecnologias,
como a realidade aumentada e a modelagem e impressão 3D, vêm se mostrando cada vez mais propícias para o
desenvolvimento de recursos didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia. O presente projeto tem como objetivos
desenvolver e estimular a utilização de metodologias de modelagem e impressão tridimensional e de realidade virtual
e aumentada na confecção de materiais didáticos para as disciplinas de Ciências e Biologia, além de capacitar alunos
de licenciatura e professores na utilização e elaboração destes recursos didáticos. Durante o último ano foram
desenvolvidos novos recursos didáticos para o tema “ciclo celular” e também para educação ambiental. Foram criados
modelos para impressão 3D e também um aplicativo de realidade aumentada para o ensino de “ciclo celular”. Foi
elaborado também um aplicativo de realidade aumentada para ser utilizado em educação ambiental na Trilha do
Estudante no Parque Nacional da Tijuca. Uma das principais atividades realizadas neste período foi participação do
projeto na feira de divulgação científica intitulada “Domingo com Ciência na Quinta”, promovida pela SBPC na
Quinta da Boa Vista em julho de 2018. O stand do projeto apresentou diversos modelos didáticos impressos em 3D,
três aplicativos de realidade aumentada desenvolvidos pela equipe, além de uma impressora 3D em funcionamento.
Os cerca de 200 visitantes, dentre eles professores e alunos de educação básica, se mostraram bastante interessados e
foram iniciadas novas parcerias com outras instituições científicas e de ensino.

 
Equipe: 

Lucio Paulo Machado, Murilo Henrique dos Santos, Andrea Espinola de Siqueira, Leandro da Silva Araujo, Diogo de
Mayrinck, Rosane Meirelles, Paulo Brito, Amanda Ferreira Neves, Waldiney Mello, Giselle Machado, Juliana
Bezerra, Raphael Lopes, Victor Wagner Lopes, Camila Cupello, Janice Machado.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO SANTOS VILLAS BOAS

CONTATO: maurovillasboas@gmail.com

 

Resumo: 

A partir dos resultados conseguidos no nosso outro projeto de acompanhamento e avaliação Neuropsicológica de
paciente acometidos por patologias neurológicas de etiologia genética tivemos uma demanda por um lugar de estudos
dos novos e antigos casos. Em estudando tantos nossos pacientes como os casos da literatura. Posteriormente
passamos a fazer a divulgação destes saberes junto a entidades que atendem pessoas acometidas, assim como
profissionais que lidam com pacientes que portam problemas neurológicos.

 
Equipe: 

Mauro Santos Villas Bôas, Daniele Lopes da Silva, Leandro França Pacheco.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GISELE LOBO HAJDU

CONTATO: lobohajdu.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

A interação com as atividades pesqueiras e a poluição dos mares são consideradas as maiores ameaças à
sobrevivência das populações de tartarugas marinhas. O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de ações de
educação ambiental com foco em evitar que o destino final do lixo seja o mar, abordando temas de alimentação,
predação e impacto das atividades humanas sobre a vida das tartarugas marinhas. Em uma exposição intitulada: “UM
DIA DE BIOLOGO MARINHO”, questionários sobre o conhecimento pretérito dos participantes sobre a importância
das tartarugas marinhas e a diversidade dos organismos do bentos dos oceanos foram aplicados ao público e
analisados quanto as respostas antes e após as oficinas. A primeira oficina teve o objetivo de apresentar os hábitos
alimentares das tartarugas por meio de um “quebra-cabeça” e um questionário. Ao decorrer do jogo, características,
como forma do bico, tamanho corporal e hábitos costeiros desses animais eram apresentados, fazendo com que os
participantes entendessem mais das espécies que habitam essa região. Os participantes construíam conhecimentos e
discutiam sobre a diversidade bentônica, que serve de alimento para as tartarugas. O questionário era destinado ao
público infantil-juvenil, e continham as cinco espécies de tartaruga marinha do litoral do Brasil e os alimentos de
preferência de cada uma. A última oficina desenvolvida foi a dinâmica denominada “Tartaruga ao mar: o perigo do
lixo e a ameaça das embarcações!”, que envolvia um “pique-pega” entre as crianças e monitores representando
alimentos, sacola plástica (lixo), tartarugas marinhas, perigos do mar e predadores naturais. Os resultados foram
estimados pela receptividade dos visitantes em interagir nas oficinas e explorar as dinâmicas. Já o resultado dos
questionários aplicados indica que o debate feito em cima dos temas abordados foi esclarecedor para a maioria, e 30%
dos participantes ainda contribuíam com relatos de experiências vividas.

 
Equipe: 

Roberto Lourenço da Silva, Thiago Silva de Paula.



 
RESGATANDO O PASSADO PARA SUSTENTAR O FUTURO:  ESTÍMULO AO USO CASEIRO 
RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS TRADICIONALMENTE CULTIVADAS NA COMUNIDADE 
ATRAVÉS DE OFICINAS EDUCATIVAS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELAINE DE OLIVEIRA

CONTATO: elainedeoliveir@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Existe uma tradição no uso de plantas medicinais nas comunidades, em geral praticada de forma gratuita e voluntária.
A maioria das plantas é cultivada em residências, e muitas vezes, a sabedoria popular é até mais valorizada pela
comunidade do que o tratamento médico. Uma das preocupações do uso de plantas medicinais sem base científica, é a
falsa ideia de que são "naturais" e portanto não têm toxidade. Além disso, uma  possível identificação errada das
espécies vegetais, forma de preparo incorreta ou superdosagem pode acarretar graves consequências. Nesse contexto,
a identificação botânica das plantas mais utilizadas pela comunidade e avaliação das formas de uso contribuem para
ampliar o conhecimento etnobotânico. Em nosso projeto, foi desenvolvido um canteiro com mudas de plantas
oriundas de 12 residências da Comunidade da Mangueira. O boldo foi uma das plantas de uso mais comum na
comunidade. Coletamos 4 espécies distintas desta planta, usadas com a mesma propriedade terapêutica, tratar
problemas digestivos. Na análise botânica elas foram identificadas como: Vernonia condensata Baker (nome popular,
boldo baiano); Plectranthus barbatus Andrews (nome popular: boldo brasileiro ou da terra); Plectranthus ornatus
Cood (nome popular: boldo miúdo ou japonês) e Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Segundo o Ministério da
saúde, somente as espécies Vernonia condensata e Plectranthus barbatus são reconhecidas como plantas de uso
medicinal. Portanto, as espécies Plectranthus ornatos Cood e Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng vêm sendo
usadas pela comunidade sem embasamento científico, podendo inclusive ter danos a saúde com seu uso a longo
prazo.  Assim, a caracterização botânica das plantas mais usadas nas Comunidades ajudam a direcionar o uso da
sabedoria popular sobre as plantas medicinais, e servem como instrumento para ações de troca de conhecimento entre
comunidade e profissionais de saúde, economicamente vantajosas por se tratar de uma população de baixa renda.

 
Equipe: 

Amanda Campos Bentes, Andressa Cardoso Guimarães, Maristela Santos Marinho, Sebastião José da Silva Neto,
Isabela Frade, Elaine de Oliveira.



 
REVISTA SUSTINERE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSIMAR RIBEIRO DE ALMEIDA

CONTATO: almeida@poli.ufrj.br

 

Resumo: 

A Revista SUSTINERE (ISSN 2359-0424 - dez 2013). É semestral e objetiva a publicação de contribuições nacionais
e internacionais acadêmicas, técnicas e científicas que articulem temas multidisciplinares, interdisciplinares e
transdisciplinares relativos à Saúde e Educação em suas interfaces com a sociedade, a ciência, o meio ambiente e a
tecnologia. Artigos em português, espanhol e inglês. O Site da Revista também em Italiano e Frances. Indexação em:
Periódicos CAPES, InfoBase Index, Latindex, Redib, TruSearch, Universidades de Barcelona (MIAR), Ottawa,
Calgary, Kansas e Michigan, International Standard Serial Number International Center (ISSN), Journal for Free e
Free Journals. Classificação WebQualis: B1 (Ensino), B4 (Enfermagem; Interdisciplinar), B5 (Arquitetura,
Urbanismo e Design; Ciências Ambientais; Engenharias I; Engenharias III), C (Biodiversidade). Todos os artigos
publicados têm DOI. O processo de avaliação da Revista SUSTINERE é o duplo-cego (double blind review). Em
julho e dezembro 2017: foram publicados os números 8 e 9 da revista. Em julho de 2018, será publicado o número 10,
estreamos a coluna Tradução, além das já existentes “Arquitetura e Ambientes Saudáveis” e “Comportamento e
Ambiente”.  Em dezembro de 2018 o número 11, que receberá novas colunas de acordo com a estratificação de
assuntos dos artigos recebidos. Criamos um perfil no Instagram, Blogspot, Twitter e G+. Parcerias: Universidades
Federal Fluminense (UFF), Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Federal Rural da Amazônia (UFRA), Federal
de Pernambuco (UFPe), Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e também, Ambiental Mercantil, Supplygogreen,
Equipe Revisão, ER Consultoria, No Meio da Terra e Benchmarking Brasil. Participamos da UERJ SEM MUROS,
desde a criação da Revista. Em julho de 2017 e julho de 2018 – IX e X ENAAG – A Revista esteve presente na
UFRA com o Curso de Pericia Ambiental no Campus Belém-PA. Analisamos trabalhos científicos, na forma de
apresentação oral.

 
Equipe: 

JOSIMAR RIBEIRO DE ALMEIDA (COORDENADOR), Bruno Vinícius Ximenes de Oliveira, Thereza Cristina
Ferreira Camello, AUREANICE DE MELLO CORREA, GLORIA REGINA PESSOA CAMPELLO QUEIROZ,
Pedro Paulo da Silva Queiroz.



 
REVISTA FOTOGRAFIA CIENTÍFICA AMBIENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO CARLOS DE FREITAS

CONTATO: acafuerj@gmail.com

 

Resumo: 

A evolução das técnicas e equipamentos fotográficos tem proporcionado um avanço considerável em muitas áreas do
conhecimento. Nas ciências ambientais, a fotografia pode ampliar o poder de observação dos pesquisadores, que
passam a ter nela uma fonte de informações rica em detalhes. A Revista de Fotografia Científica Ambiental vem com
a proposta de ser um canal voltado para discussões técnico-científicas e a disseminação do conhecimento a respeito
de fotografias e técnicas utilizadas por pesquisadores em trabalhos de campo e laboratório. Com isso, esperamos a
quebra do paradigma de que a fotografia é mera ilustração. Acreditamos que pensar dessa forma é subestimar o seu
potencial. O corpo editorial da revista é formado por renomados pesquisadores e fotógrafos escolhidos em função da
sua atuação no meio acadêmico em nível nacional e internacional. Os critérios para a avaliação dos artigos
submetidos à revista levam em consideração a relevância, originalidade e abordagem do tema, a clareza, estruturação
e desenvolvimento teórico do texto, a adequação das referências, o método utilizado, as conclusões e as contribuições
oferecidas para o conhecimento e a prática do método fotográfico para a Ciência.

 
Equipe: 

Antonio Carlos de Freitas , Flávio Kulaif Ubaid, José Sabino, Yuri Fanchini Messas, Bruno Vinicius Ximenes de
Oliveira, Ana Luiza Camargo Catalano.



 
REVISTA INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSIMAR RIBEIRO DE ALMEIDA

CONTATO: almeida@poli.ufrj.br

 

Resumo: 

A Revista Internacional de Ciências pretende ser um veículo para a divulgação da produção acadêmica, tanto interna,
quanto de pesquisadores de outras instituições, voltada para temáticas relacionadas ao meio ambiente. 
O tema, por sua característica interdisciplinar, permite agregar a produção de caráter extensionista, também,
garantindo assim uma maior penetração e interesse para todos os públicos da UERJ e outras IES.

 
Equipe: 

Josimar Ribeiro de Almeida, Elenice Rachid da Silva Lenz, Bruno Ximenes, Jessyca Maria Torres Pessanha Barreto.



 
ESCOLA PROMOTORA DA IGUALDADE DE GÊNERO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAIRA COVRE SUSSAI SOARES

CONTATO: mairacovre@gmail.com

 

Resumo: 

Abordar na escola a problemática de gênero, tratando em conjunto a misoginia e a homofobia é uma proposta ousada,
mas, sobretudo, necessária. No Brasil as pesquisas sobre esse tema e sobre os processos de discriminação social e
correlatos têm apontado que a sociedade brasileira é intolerante e muitas vezes violenta em relação à diferença. A
violência também está presente nas vozes que se opõem a debater essas questões, seja no espaço público mais amplo
ou na escola. Com isso, o conhecimento científico produzido, capaz de subsidiar políticas públicas e mudanças
culturais, tem sido posto de lado em nome de valores particulares. Aqui o desafio de tratar o tema “relações de
gênero” soma-se ao desafio de edificar no Brasil uma escola republicana e democrática. O projeto “Escola promotora
de igualdade de gênero” tem como objetivo apresentar e analisar dados de pesquisas a respeito da discriminação por
gênero na escola e na sociedade brasileira e incentivar a comunidade escolar a investir em práticas que promovam o
respeito e a tolerância como valores das sociedades democráticas e como exercício da cidadania. O projeto possui três
frentes de ação: a primeira voltada para a formação inicial de professores de sociologia, contando em sua equipe com
a participação de licenciandos em ciências humanas; a segunda voltada para a formação continuada de professores da
rede estadual de ensino que atuam nas escolas onde as ações serão desenvolvidas; e, por fim, contribuir com a
formação intelectual, social e afetiva dos estudantes secundaristas.

 
Equipe: 

Joselane Lima .



 
INTERSEÇÕES: REVISTA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CLAUDIA PEREIRA COELHO

CONTATO: revinter@uerj.br

 

Resumo: 

Interseções – revista de estudos interdisciplinares é um periódico semestral vinculado ao Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais (PPCIS) / UERJ. Seu objetivo é divulgar artigos, resenhas, ensaios e dossiês sobre temas
relevantes das ciências humanas em uma perspectiva interdisciplinar. Interseções é um dos poucos espaços editoriais
no Brasil que se construiu a partir da importância da formação e compartilhamento de um conhecimento
interdisciplinar. De 1999 até 2011, foram publicados 22 números impressos. Em 2012, a revista passou por uma
reformulação em seu processo de produção e divulgação. Desde então, Interseções é uma publicação eletrônica,
incluída no sistema OJS/SEER, com livre acesso e com a peridiocidade rigorosamente em dia. Em 2016, como
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela revista, que hoje é referência para estudantes, professores e
pesquisadores em todo o Brasil, ela foi reclassificada como B1 pelo WebQualis CAPES.

 
Equipe: 

Maria Claudia Pereira Coelho (Editora), Helena Maria Bomeny Garchet (Editora), Paulo D'Ávila Filho (Editor),
Fabíola Cordeiro Matheus dos Santos (Assistente Editorial), Mayra Melisa Arnaldo (Bolsista de Extensão), Laura
Miranda de Aguiar (Bolsista de Extensão).



 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM ENSINO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA - LAECS

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RAQUEL BALMANT EMERIQUE

CONTATO: remerique70@gmail.com

 

Resumo: 

O LaECS visa ampliar as oportunidades de aprendizagem dos futuros professores, considerando o espaço profissional
- a escola - como espaço formativo. Os projetos, elaborados coletivamente, tem forte participação dos licenciandos,
que não se enquadram na imagem de meros aplicadores de modelos prontos, mas produtores de metodologias e
práticas de ensino. Os conhecimentos disponibilizados pelas ciências sociais são trabalhados na escola através de
projetos extra-curriculares em perspectiva disciplinar, multidisciplinar e transversal a partir de um tema motivador. O
projeto idealizado para ser desenvolvido ao logo do ano de 2018 intitula-se “Participação e cultura política dos jovens
brasileiros”. 
Considerando que se trata de um ano eleitoral, com disputas em âmbito estadual e federal; que o processo político
atual tem explicitado o desejo de renovação do sistema político; que tem decrescido a confiança nas instituições
democráticas e que as polarizações ideológicas estão cada vez mais radicais, o mote do projeto é apresentar e debater
resultados de estudos recentes da Ciência Política nas escolas públicas, visando ampliar o repertório cultural dos
estudantes acerca do comportamento político da juventude brasileira e promover práticas republicanas e democráticas
nas escolas, bem como o exercício da cidadania.
O objetivo da apresentação é divulgar os primeiros produtos desenvolvidos no âmbito do projeto.

 
Equipe: 

Raquel Balmant Emerique, Lucca Lima, Ricardo Jouan Alé.



 
MUSEU DA MEMÓRIA NEGRA E AFRICANA – GALERIA RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MYRIAN SEPULVEDA DOS SANTOS

CONTATO: myrian@uerj.br

 

Resumo: 

O objetivo do projeto é divulgar e democratizar o acesso a documentos, pesquisas, estudos, arquivos fotográficos,
filmes, vídeos relacionados à participação da população afrobrasileira nas várias áreas de conhecimento e construção
da sociedade brasileira. Tal objetivo foi cumprido através das seguintes etapas:
1. Atualização contínua da página eletrônica (www.museuafrodigitalrio.org) - atendimento a usuários, informações
sobre eventos, projetos, sítios eletrônicos etc
2. Atualização contínua do banco de dados com documentação relativa a temas da memória afro-brasileira
3. Organização de novas exposições virtuais

 
Equipe: 

Maria Alice Rezende Carvalho, Maurício Barros de Castro, Gabriel Cid, Ana Paula Alves Ribeiro, Guilherme
Vargues, Arthur Pereira, Paulo Henrique Reis Junior.



 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE DESIGUALDADES CONTEMPORÂNEAS E RELAÇÕES DE GÊNERO

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAIRA COVRE SUSSAI SOARES

CONTATO: mairacovre@gmail.com

 

Resumo: 

O NUDERG foi criado no segundo semestre de 2006 e está vinculado ao Instituto de Ciências Sociais (ICS)
Departamento de Sociologia (DSOC) e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPCIS). Hoje o
NUDERG se consolidou como um espaço que agrega ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Gênero, Desigualdades
e Diversidade e em uma perspectiva interdisciplinar. Seu objetivo geral é fomentar a formação, a divulgação, a
reflexão e a construção de conhecimentos sobre as relações sociais de gênero e formas contemporâneas de
desigualdades. As principais atividades são a realização de pesquisas, jornadas de estudos, palestras, exibição e
discussão de filmes no intuito de fomentar a equidade de gênero e direitos humanos para toda a sociedade. A
promoção de intercâmbios entre discentes de graduação e pós-graduação, bem como de distintos centros de pesquisa
ligados à temática de gênero é outra perspectiva perseguida pelo NUDERG. Dentre as atividades realizadas
recentemente, destacamos:

A pesquisa "Gênero, trabalho e família" resultou em um Seminário Internacional sobre o tema e se consolidou com o
lançamento do livro “Entre a casa e o trabalho” (2017), sobre os resultados da pesquisa no estado do Rio de Janeiro e
contará com o lançamento de um segundo livro em 2018 que discutirá os resultados da pesquisa em âmbito nacional.
O projeto “Arranjos nupciais e relações de poder” visa comparar as relações de gênero em diferentes arranjos
nupciais (e.g. casamentos e uniões consensuais) e grupos sociais. Também em 2017 promovemos o Curso de
Extensão (30 horas) sobre “Teorias Feministas Contemporâneas" (05/10 a 23/11) que atingiu 4319 interessados.
Neste ano de 2018, promovemos o “Ciclo de Mulheres das Ciências Sociais”, pelo dia Internacional da Mulher, onde
tivemos doze mesas com temas variados, como Políticas Públicas, Violência contra a Mulher, Educação,Mercado de
Trabalho e a Mulher Negra, Aborto, entre outros. A página do evento no Facebook atingiu 1.753 interessadas (os).

 
Equipe: 

Maira Covre Sussai Soares , Louise Soares de Lima Menezes , Jéssica Lopes .



 
UERJ E SOCIOLOGIA NA REDE: DINAMIZANDO A APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS SOCIAIS NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS FILMES E DE UM SITE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RAQUEL BALMANT EMERIQUE

CONTATO: raquel.emerique@uerj.br

 

Resumo: 

O objetivo da apresentação é divulgar os primeiros produtos desenvolvidos no âmbito do projeto “UERJ e Sociologia
na rede: dinamizando a aprendizagem de Ciências Sociais na Educação Básica através filmes e de um site”. O projeto
visa a produção de conteúdos para um site em desenvolvimento, direcionado à aprendizagem da disciplina escolar
Sociologia no ensino Médio. O projeto pretende disponibilizar gratuitamente conteúdos elaborados por licenciandos e
professores do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UERJ para estudantes secundaristas e professores da
educação básica (como materiais de apoio para suas aulas).
Foram utilizados filmes de curta metragem (de diferentes tipos), bem como outros recursos audiovisuais na produção
dos conteúdos. O tema explorado na primeira etapa de produção foi “Poder, política, Estado, direitos e cidadania” que
faz parte do currículo de Sociologia no Ensino Médio. Além dos filmes, foram produzidos textos didáticos, atividades
de pesquisa, reforço de aprendizagem, instrumentos de avaliação e produção textual.

 
Equipe: 

Diego Santana Cavalcante, Olga Caldas de Oliveira e Silva, Victor Romero de Lima, Jonathan Luiz Pereira de Souza,
Raquel Balmant Emerique.



 
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS COM DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DIABETES DA POLICLÍNICA PIQUET 
CARNEIRO.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANE PIRES DA COSTA GOMES

CONTATO: lupires_nut@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Idosos demonstram inadequação de consumo alimentar, principalmente em relação aos micronutrientes. O declínio
das funções cognitivas e fisiológicas que prejudicam o consumo e o metabolismo dos nutrientes, os coloca como
grupo etários de maior risco nutricional.. O aumento do consumo dos alimentos ultra processados por esta população,
vêm sendo relacionado a maior incidência de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) como o diabetes tipo II.
Em geral, o processo de envelhecimento, independentemente dos fatores étnicos e sociais inerentes a cada população,
esta associado a uma maior probabilidade de acometimento por DCNT. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de
idosos diabéticos. Metodologia: Estudo transversal, descritivo e analítico com idosos DM II, (≥ 60 anos) de ambos
os sexos. As variáveis utilizadas foram: sexo, idade e Índice de Massa Corpórea. Informações sobre o consumo
alimentar foram obtidas por meio de recordatório 24 horas para avaliar os nutrientes – a saber, carboidratos, proteínas,
gorduras (totais, saturadas e trans), colesterol, fibras alimentares, as vitaminas C, E, cobalamina, piridoxina, tiamina e
folato e os minerais cálcio, ferro, fósforo, magnésio e zinco - ingeridos de acordo com a Ingestão Dietética de
Referência (DRI). O recordatório de 24 horas foi analisado através do Programa Excel, com base prioritariamente, na
Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil. Resultados: Observou-se baixa ingestão de
carboidratos e fibras, e valores acima do recomendado para proteínas e ácidos graxos trans. O consumo médio
energético foi de 1328,5 kcal, do qual 58,18% eram provenientes de alimentos in natura ou minimamente
processados, 21,3% de ultraprocessados e 20,5% dos processados. Todos os micronutrientes tiveram altas taxas de
inadequação. Discussão: O perfil de baixo consumo de nutrientes pelos idosos verificados no presente estudo pode ser
decorrente da pouca variedade de alimentos que compõem a dieta dos idosos brasileir

 
Equipe: 

LUCIANE PIRES DA COSTA GOMES, LETÍCIA DA SILVA JESUS, MARCELLE DE OLIVEIRA
ROUMILLAC, CAROLINE ALVES DE ARAÚJO, ISRAEL LOPES DE LIMA.



 
EDUCAÇÃO FÍSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA

CONTATO: jsob2000@hotmail.com

 

Resumo: 

A importância do tema Qualidade de Vida no Trabalho se insere numa perspectiva de enfrentamento das dificuldades
presentes no cotidiano dos ambientes de trabalho. As publicações nesta área enfatizam diferentes aspectos, como
estilo de vida, saúde, condições, organização e relações de trabalho. Neste contexto observa-se o fortalecimento das
Práticas Corporais (PC) como ações de Promoção da Saúde (PS), buscando superar o foco exclusivo da prevenção de
doenças, apontando para a formação de vínculos.  O Projeto Exercício Físico e Promoção da Saúde para Servidores
da UERJ foi implantado em 1998, pelo Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física e, em 2014, foi
incorporado ao Programa de Extensão Práticas Corporais de Saúde. Já passaram pelo Projeto 400 servidores dos
diferentes setores da universidade. Hoje 30 servidores participam das ações desenvolvidas pelo Projeto. O conceito de
PS consiste em proporcionar às pessoas os meios necessários para melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Dentre
os campos de ação destacamos a criação de ambientes favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária e o
desenvolvimento de habilidades pessoais, neste sentido é que estabelecemos os objetivos do projeto. O mesmo se
constitui num espaço de troca e construção de conhecimento, com foco na autonomia (empoderamento do servidor
para a escolha de atitudes positivas em relação a sua saúde), no autocuidado (quando o sujeito se apropria da prática
que desenvolve, e faz deste movimento um exercício de cuidado consigo mesmo) e, a partir de uma equipe
interdisciplinar, desenvolve ações de educação em saúde e sessões de exercícios físicos no contexto das PC de saúde.
Observa-se que o servidor usufrui dos benefícios socioafetivos, biológicos e cognitivos do exercício físico, no sentido
da saúde positiva e, a partir da criação de laços de solidariedade, fortalece-se para o enfrentamento e transformação
das adversidades nas suas relações de trabalho.

 
Equipe: 

Jerus Mônica de Abreu Souza, Maria Lucia Alves Cavaliere, Luciane Pires da Costa, Lina Marcia Migueis Berrdinelli.



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

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA

CONTATO: jsob2000@outlook.com

 

Resumo: 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o Diabetes Mellitus (DM), a dislipidemia e a obesidade são alguns dos
principais fatores de risco para a Doença Arterial Coronariana (DAC). Atuando de forma isolada ou associados
contribuem para elevar o índice de mortalidade ao ampliarem o risco de doenças coronarianas. Estudos demonstraram
que o exercício físico tem efeito protetor contra a DAC, auxiliando no controle dos fatores de risco e na melhoria da
qualidade de vida das pessoas. Considerando este contexto e visando dar atendimento às pessoas que apresentam um
ou mais fatores de risco para a DAC, o Instituto de Educação Física e Desporto (IEFD) através do Laboratório de
Fisiologia Aplicada à Educação Física (LAFISAEF), criou o Projeto Tratamento Interdisciplinar de pacientes com
fatores de risco para Doença Arterial Coronariana que faz parte do Programa de Extensão Práticas Corporais de
Saúde (PRACORSAU). A partir de uma equipe interdisciplinar o projeto desenvolve ações de educação em saúde e
sessões de exercícios físicos adaptados, visando minimizar a influência dos fatores de risco para a DAC em pessoas
portadoras de HAS, DM, sobrepeso/obesidade e dislipidemia, contribuindo para uma maior autonomia no
desempenho das atividades de vida diária e melhora da qualidade de vida das mesmas, integram a prevenção
secundária destas doenças. Com relação ao ensino e pesquisa, o projeto é campo de estágio de observação das
disciplinas Educação Física e Terapêutica, Estágio Curricular, dando oportunidade ao bolsista de vivenciar a relação
teoria e prática das aulas de educação física num projeto interdisciplinar dentro da própria UERJ, preparando para um
mercado de trabalho em expansão, além de se constituir num espaço para pesquisa científica.

 
Equipe: 

Jerus Mônica de Abreu Souza, Maria Lucia Alves Cavaliere, Luciane Pires da Costa, Lina Marcia Migueis
Berrdinelli, Karla de Almeida Duarte Muniz.



 
EXERCÍCIOS FÍSICOS ADAPTADOS PARA GESTAÇÃO E PARTO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA

CONTATO: jsob2000@outlook.com

 

Resumo: 

O Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física (LAFISAEF) implantou o projeto Exercícios Físicos
adaptados para Gestação e Parto, para cuidar de importantes modificações anatômicas, fisiológicas e emocionais que
ocorrem durante a gestação. Utiliza exercícios físicos adaptados à gestação, para preparar física e psicologicamente a
gestante para melhor conviver com alterações da gravidez, além  de preparar a gestante para as fases do trabalho de
parto. Gestantes que tiverem completado a 12ª semana de gestação de feto único, sem fatores de risco gestacional
(devidamente autorizadas por seus obstetras). A base metodológica de implantação é um programa didático com
ações práticas pedagógicas participativas, através de exercícios físicos específicos e de orientações educativas sobre a
fenomenologia do parto. Também fazem parte do método palestras informativas e visitas a maternidades. 
-No tocante ao ensino, os bolsistas adquirem e aprofundam conhecimentos sobre Gestação e Parto, seguindo para a
observação de grupos de gestantes em prática de atividade física. Além disso, preparam e ministram (sob supervisão)
aulas práticas para gestantes, além de participar de grupos de estudos sobre Gestação e Parto. Outras atividade
incluem auxílio/organização de eventos de integração social (Festa do Dia das Mães, Festa Junina e Festa Natalina).
Como gestação é tema pouco abordado durante a graduação, este projeto assume fundamental importância para
complementar o desenvolvimento profissional do acadêmico, pois proporciona um espaço para a vivência teórica e
prática.
OBS: atualmente, em função da falta de professores para ministrar as aulas, o projeto está limitado ao estudo teórico
do tema gestação e exercício físico. Não há atendimento de gestantes.

 
Equipe: 

Jerusa Mônica de Abreu Souza, Maria Lucia Alves Cavaliere, Luciane Pires da Costa, Lina Marcia Migueis
Berardinelli, Regina Celi Alves Rosa.



 
IDOSOS EM MOVIMENTO: MANTENDO A AUTONOMIA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLÁVIA PORTO MELO FERREIRA

CONTATO: flaviaporto30@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto IMMA propõe-se a aprimorar aspectos metodológicos do ensino de atividades físicas para idosos em
contexto multicultural. Os objetivos são: contribuir para estimular a re-inclusão social dos participantes, reduzindo
possível quadro de isolamento induzido pós-aposentadoria e pela diminuição da aptidão funcional; proporcionar o
gosto pela atividade física; integrar os idosos em atividades de grupo, de forma a fazê-los reencontrar, em contato
com outros de idade semelhante, o prazer de se comunicarem e de se expressarem; contribuir para a formação de
recursos humanos para a condução de atividades físicas com idosos, no âmbito do curso de Educação Física;
contribuir para pesquisa e produção de conhecimentos na área; contribuir com aumento na qualidade de vida e
autonomia dos idosos por meio da saúde. A metodologia de trabalho envolve exercícios de força, aeróbios,
flexibilidade, coordenação, equilíbrio, funções executivas, entre outros, considerando as necessidades de autonomia e
interesses dos participantes. Para a prescrição dos exercícios, são utilizados os resultados de avaliações
antropométricas e funcionais realizadas com os alunos, além de testes ergométricos e atestados médicos entregues,
anualmente, por eles. O projeto possui duas turmas com, aproximadamente, 25 idosos em cada. As aulas são
ministradas na sala de musculação e na sala de judô, no dojô. Pode-se destacar como parte dos resultados alcançados:
a) Elevada adesão dos participantes ao programa de atividades físicas; b) Diminuição das queixas quanto às
limitações para a autonomia de ação em médio prazo; c) Melhorias das condições de aptidão físico-funcional dos
praticantes; d) Boa inserção dos estudantes treinados no projeto no mercado de trabalho; e) Diversas publicações
originaram-se do projeto, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.

 
Equipe: 

Victor Assunção Souza, Maria Izabel Ferreira Batista, Adjane de Moura Silva, Nádia Souza Lima da Silva, Flávia
Porto Melo Ferreira.



 
NÚCLEO DE INICIAÇÃO AO JUDÔ DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): IEDDA DE ALMEIDA BRASIL

CONTATO: ieddabrasil@hotmail.com

 

Resumo: 

O Judô é um esporte de combate que ganhou notoriedade, no meio educacional, pelos princípios filosóficos e
pedagógicos que o fundamentam. Por uma perspectiva que vê o homem na sua totalidade, objetiva estimular
valências físicas e motoras sendo capaz de melhorar a saúde de seus praticantes, onde sua disciplina complementa o
trabalho que permite o desenvolvimento da ética e da moral.  O projeto NÚCLEO DE INICIAÇÃO AO JUDÔ DA
UERJ oferece a prática do judô de forma gratuita para todas as faixas etárias da comunidade externa (crianças e
adolescentes) e interna (alunos de graduação, docentes, servidores, filhos de docentes e filhos de servidores). Objetiva
promover a saúde potencializando capacidades físicas e motoras através da prática desta modalidade, sendo também
uma alternativa educacional através de seus códigos de conduta moral e a disciplina inerente à sua filosofia. A
população atendida abrange crianças, adolescentes e adultos, incluindo indivíduos com sobrepeso ou obesidade. Os
resultados da atividade física na população atendida é periodicamente avaliado através de parâmetros físicos e
motores, como forma de acompanhar seus efeitos na saúde.

 
Equipe: 

Iedda de Almeida Brasil, Rodrigo Correa da Costa, Alexandre Calabria de Simas, Fabio de Souza Sancho.



 
NÚCLEO DE INICIAÇÃO À NATAÇÃO DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SILVIO DE CASSIO COSTA TELLES

CONTATO: silviotelles@terra.com.br

 

Resumo: 

O Projeto Núcleo de iniciação a natação tem atendido ao longo do último ano uma média de 50 alunos, entre crianças
e adultos. O projeto oferece as terças e quintas feiras entre as 14:30 e 18 horas turmas de aprendizagem que englobam
desde a adaptação ao meio aquático até o aperfeiçoamento.  A metodologia adotada busca de forma lúdica tornar o
processo de ensino-aprendizagem um experiência agradável e prazerosa introduzindo as técnicas dos quatro nados de
acordo com as características do indivíduo que é inserido em turmas com características de nível de aprendizado
aproximado. Além disso, está sendo desenvolvida uma pesquisa de doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Fisiopatologia Clínica e Experimental (Fisclinex) em associação com o projeto, que  tem como  objetivo analisar o
efeito da prática de modalidades esportivas, com caráter lúdico sobre a função endotelial, composição corporal, nível
sérico de marcadores inflamatórios, controle autonômico cardíaco e aptidão física, de crianças e adolescentes com e
sem excesso de peso.Compreende-se como hipótese aceita do presente estudo, que a prática de atividades esportivas,
desenvolvidas com caráter lúdico, produza adaptações favoráveis na função endotelial e seus marcadores,
consequentemente melhorando o perfil de fatores de risco cardiovasculares em jovens com e sem excesso de peso
Desta forma, a extensão tem cumprido seu papel de proporcionar a comunidade atividades de qualidade, pesquisa e
experiência aos bolsistas que atuam sobre supervisão.

 
Equipe: 

Pietro Rodrigues Corrêa, Elisabethe de Amorim Machado, Juliana Lima Araujo, Silvio de Cassio Costa Telles.



 
NÚCLEO DE INICIAÇÃO À GINÁSTICA ARTÍSTICA DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI

CONTATO: pattiarrudaaf@gmail.com

 

Resumo: 

O Núcleo de iniciação à Ginástica Artística da UERJ busca oferecer iniciação orientada e supervisionada em
Ginástica Artística a crianças da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro e jovens adultos de baixa
renda.Através de aulas ministradas três vezes por semana no Ginásio de Esportes do IEFD-UERJ, as crianças e jovens
praticam o desporto de forma lúdica, ao mesmo tempo em que se aperfeiçoam nas técnicas das diferentes
modalidades existentes. Além disso, o projeto fornece campo para estágio curricular e extra-curricular aos alunos dos
cursos de bacharelado e licenciatura em educação física, de maneira a complementar e aprofundar os conteúdos
desenvolvidos na disciplina formal da grade curricular. Enfim, procura-se fomentar a reflexão sobre uma didática
especificamente relacionada ao ensino do desporto, bem como a produção de conhecimentos nos campos da avaliação
e do ensino dos diversos conteúdos abordados com as crianças e jovens.

 
Equipe: 

Patricia Arruda de Albuquerque Farinatti, Flavia Porto Melo Ferreira, Andressa Menezes Moraes da Silva, Raquel de
Carvalho Barroco Ruas, Felipe Leal da Cunha Cruz Pereira.



 
NÚCLEO DE INICIAÇÃO AO FUTEBOL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABRICIO VIEIRA DO AMARAL VASCONCELLOS

CONTATO: fabricio.vasconcellos@uerj.br

 

Resumo: 

Introdução: A obesidade infantil aumenta cada vez mais e traz como consequência diversos problemas de
saúde.Objetivo: Verificar a prevalência de obesidade no grupo de alunos do Núcleo de Iniciação ao Futebol (NIF) e
comparar o nível de aptidão física, potência muscular e capacidade cognitiva entre crianças obesas e
eutrófica.Amostra: Participaram 30 alunos de 7 a 13 anos do NIF na UERJ. Os alunos foram divididos em 2 grupos
de acordo com o IMC. O 1° grupo (n=14 composto por alunos eutróficos e o grupo 2 (n=16) com sobrepeso e
obesidade.Métodos: Foram avaliadas medidas de antropometria, capacidade cardiorrespiratória, potência de membros
inferiores e funções cognitivas. Na antropometria foram verificados estatura, massa corporal e circunferência da
cintura. O IMC foi calculado a partir da altura e peso. Para avaliar a capacidade cardiorrespiratória foi utilizado o
teste Yo-yo Intermittent Recovery Test Level 1. A potência muscular de membros inferiores foi mesurada através da
plataforma de salto. Para avaliar o desempenho cognitivo foram realizados dois testes: Torre de Hanói de três discos e
Flanker Test.Estatística: Os dados de circunferência de cintura, altura de salto e potência relativa apresentaram-se
normais, realizando o teste t para amostras independentes. Os demais dados apresentaram-se anormais, realizando o
teste de U de Mann Whitney. Para análise estatística foi utilizado o software SPSS 22.0. O valor de significância
adotado foi de p<0,05.Resultados: Foi verificado que 53,33% dos alunos estavam com obesidade ou sobrepeso. O
grupo de eutróficos apresentou menor circunferência de cintura, maior altura de salto e maior potência relativa
quando comparado ao grupo com obesidade e sobrepeso.Conclusão: Verificamos que mais da metade dos alunos do
projeto estão com sobrepeso ou obesidade. E que este grupo apresentou diferenças importantes quando comparado ao
grupo de eutróficos. O projeto buscará verificar os efeitos  da prática de futebol sobre as crianças

 
Equipe: 

Bruno Veiga Fontes de Carvalho, Deborah Toguinhó Gonet, Fabrício Vieira do Amaral Vasconcellos.



 
PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA OS SERVIDORES DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALACE DAVID MONTEIRO

CONTATO: walacemonteiro@uol.com.br

 

Resumo: 

A literatura tem demonstrado que a prática regular de exercícios no ambiente de trabalho pode trazer inúmeros
benefícios à saúde dos praticantes. O objetivo deste projeto de extensão é testar a eficácia de um programa de
condicionamento físico individualizado em indicadores de aptidão física e qualidade de vida nos servidores da UERJ.
Atualmente, atendemos em torno de 100 indivíduos de diversos setores da universidade, que praticam exercícios de
fortalecimento muscular, flexibilidade, bem como exercícios aeróbios. As atividades são realizadas em um moderno
centro de treinamento e o servidor tem flexibilidade quanto à escolha dos dias e horários para melhor atender suas
necessidades. Inicialmente os servidores passam por exame clínico. Ao serem liberados, passam por avaliação da
aptidão física e são encaminhados ao professor de educação física, que elabora e acompanha a prescrição do
exercício. A cada seis meses os servidores passam por uma nova bateria de testes para avaliar o efeito do programa de
condicionamento físico nas variáveis investigadas. Os dados das avaliações são utilizados para reestruturar o
programa de exercícios para melhor atender as necessidades dos praticantes. Os resultados tem demonstrado que o
programa de exercícios acarreta efeitos positivos nas variáveis de aptidão física e qualidade de vida dos praticantes.
Em adição, promove a interação entre servidores de diferentes setores da universidade. O programa atende indivíduos
saudáveis, bem como aqueles com problemas de saúde, que inclui obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus.
A cada ano temos aumentado os horários de atendimento, visando facilitar o acesso de novos servidores à prática do
exercício. Também são incluídos novos testes para diagnosticar o estado de saúde dos praticantes. Para o próximo
ano, pretende-se aumentar ainda mais os horários de atendimento, visando melhorar a qualidade de vida e aptidão
física de um maior número de servidores da universidade.

 
Equipe: 

Walace Monteiro, Paulo Farinatti, Juliana Borges, Maria Clara Maia Felipe da Silva, Carolina Pontes Magalhães
Cordeiro.



 
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCIA ALVES CAVALIERE

CONTATO: malualves@hotmail.com

 

Resumo: 

A Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática que se caracteriza por dor crônica difusa. Entre outros sintomas são
frequentes a fadiga, distúrbios do sono, prejuízos na cognição, ansiedade e depressão. A ansiedade está associada à
percepção de maior gravidade da doença e pior incapacidade funcional, o que justifica necessidade de avaliação e
tratamento. Intervenções interdisciplinares tem se mostrado efetivas no controle da FM e comorbidades. O objetivo
desse estudo foi avaliar o impacto de ações interdisciplinares na ansiedade de mulheres com FM. Foram avaliadas 50
mulheres com fibromialgia através do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), aplicada no ingresso (T0) e após 3
meses (T3) de participação no projeto “Tratamento interdisciplinar para pessoas com fibromialgia”. Este projeto de
extensão está integrado ao Programa Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU)/ Laboratório de Fisiologia
Aplicada à Educação Física (LAFISAEF), do Instituto de Educação Física e Desportos (IEFD) da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Entre T0 e T3 foram oferecidas 2 sessões semanais de exercícios físicos e uma
sessão semanal de educação e saúde. Em T0, 8% classificou-se em ansiedade “mínima”, 26% em “leve”, 32% em
“moderada” e 34% em “grave”. Em T3, 16% classificou-se em ansiedade “mínima”, 31% em “leve”, 35% em
“moderada” e 18% em “grave”. Identificou-se elevado número de pessoas com ansiedade ao ingressar no tratamento
e expressiva melhora do grupo classificado como “grave” após o  período de intervenção.

 
Equipe: 

Jerus Mônica de Abreu Souza, Luciane Pires da Costa, Jose Silvio de Oliveira Barbosa, Lina Marcia Migueis
Berrdinelli, Regina Celi Alves Rosa, Rafael da Silva Mattos, Maria Cristina Mello Marinho, Sandra Lucia Correa
Lima Fortes, Yuri Henrique de Albuquerque Rocha.



 
VIDA+ (ESTUDO DO IMPACTO DE PROGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PORTADORES DE 
HIV-SIDA SOBRE INDICADORES IMUNOLÓGICOS, DE APTIDÃO FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA)

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JULIANA PEREIRA BORGES

CONTATO: julipborges@gmail.com

 

Resumo: 

O exercício induz diversos benefícios para a saúde geral, contribuindo sobremaneira para o bem-estar do indivíduo.
Um problema que se apresenta, no entanto, relaciona-se à dificuldade de atrair os indivíduos vivendo com HIV/AIDS
para programas supervisionados de exercícios e à disponibilidade de centros especializados nos problemas dessa
população. Mesmo quando superadas essas dificuldades, a ausência de uma didática específica para conduzir
programas de atividades físicas para portadores de HIV faz com que a evasão aos programas seja elevada. Daí, surgiu
em 2004 o projeto VIDA+, que através da parceria entre o Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde do
Instituto de Educação Física e Desportos e o ambulatório de Doenças Infecto Parasitárias do HUPE, visa a) elaborar
programas de exercícios de flexibilidade, força e aeróbio para pessoas com HIV; b) desenvolver uma didática
específica para a prescrição de exercícios seguros e eficazes para esses pacientes que preservem a adesão ao
programa; c) investigar permanentemente o efeito do programa sobre variáveis da aptidão física, bem-estar
psicológico e função imunológica; d) contribuir para a formação de recursos humanos para trabalhar nessa temática; e
e) desenvolver um programa de educação para a saúde junto aos participante.
Desde sua criação, a equipe do VIDA+ ofereceu um serviço de qualidade para centenas de pacientes com HIV e ainda
aliou a isso diversas pesquisas científicas, com a publicação de mais de 8 artigos científicos em periódicos
internacionais indexados, o que nos permitiu ajudar na construção do conceito do exercício físico como terapia
coadjuvante no combate ao HIV e à lipodistrofia.

 
Equipe: 

Juliana Pereira Borges, Catarina Vieira Branco de Matos, Elaine Rodrigues de Oliveira, Marcus Vinicius dos Santos
Rangel, Gabriella de Oliveira Lopes, Leandro Garcez Benevolo Pinheiro, Gabriela Lira, Luana Bouzon Sales, Juliana
Pereira Barros, Paulo de Tarso Veras Farinatti.



 
CADERNOS ARGENTINA-BRASIL

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO ROGELIO SUPPO

CONTATO: uerjneiba@gmail.com

 

Resumo: 

Cadernos Argentina-Brasil éuma publlicação, em formato digital, de difusão científica do NEIBA - Nucleo de
Estudos Internacionais Brasil- Argentina (www.neiba.com.br), do Programa de Pos- Graduacão em Relações
Internacionais (PPGRI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e do Doctorado de Relaciones
Internacionales da Universidad Nacional de Rosário (Argentina).

 
Equipe: 

Leandro Gavião, Matheus Silva Barreto Dos Santos, Renato Thomaz Borges Neto, Jade Silva da Rocha, Rafael Sales
Rosa , David Albuquerque Muniz, Ariane Costa.



 
CULTURA E FILOSOFIA TUPI-GUARANI NA ATUALIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN

CONTATO: camilajourdan@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação do Projeto e das atividades oferecidas, que consistem em aulas de Tupi-Guarani através das quais
promovemos formação sociológica, filosófica e artística-cultural dos participantes, com visitas à Aldeia Maracanã
para o exercício da vivência comunitária indígena.

 
Equipe: 

Jose Guajajara, Mônica Lima, Letycia Facirolli, Paula Damaso.



 
ENSAIOS FILOSÓFICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIRCE ELEONARA NIGRO SOLIS

CONTATO: llpefil.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

A revista Ensaios Filosóficos (ISSN:2177-4994) é um periódico acadêmico semestral de formato online no ar desde
2010, caminhando para o seu décimo sétimo número. Trata-se de uma revista cuja iniciativa partiu de alunos da
graduação e da pós-graduação juntamente com professores do Departamento de Filosofia da UERJ, estes últimos
pertencentes em sua grande maioria ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia –PPGFIL/UERJ. A revista está
vinculada, desde seu início, ao Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia – LLPEFIL. Tem
como meta principal contribuir para a produção filosófica brasileira, sendo, portanto, um espaço para a apresentação
de pesquisas e debates produzidos no país, aberto a todas as especificidades da filosofia. Além disso, ao longo desses
anos, a revista traz, a cada número, no mínimo, um artigo internacional , entrevistas com  docentes ou pesquisadores
da área, bem como resenhas filosóficas. Está disponibilizando ainda em anexos,dossiês de trabalhos das Semanas de
Pós-Graduação em Filosofia da UERJ e de Seminários de Grupos de Trabalho da ANPOF. Ao longo desses oito anos,
a revista vem publicando artigos relevantes de professores, pesquisadores do Brasil e do exterior, mas com abertura
de algum espaço para trabalhos de doutorandos, mestrandos e até mesmo de iniciação científica das universidades
brasileiras. Possui Qualis-CAPES  B3 e já foi solicitada a reavaliação com vistas a  Qualis superior.
Palavras- chave: filosofia, ensaios filosóficos,publicações.

 
Equipe: 

Dirce Eleonora Nigro Solis, Marcelo José Derzi Moraes, Ana Flávia Eccard.



 
FILOSOFIA COMO PRÁTICA: LUTAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO LIBERTÁRIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN

CONTATO: camilajourdan@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação das atividades desenvolvidas pelo projeto, explicação do nosso funcionamento e da nossa proposta
pedagógica, bem como dos cursos oferecidos. A apresentação será apoiada pela visita de nossos estudantes do Pré-
vestibular Comunitário à Universidade, com a presença da bolsista e dos professores voluntários.

 
Equipe: 

Renan Souza de Sant'anna, Letycia Facirolli, Evana Regina Romão, Paula Damaso, Wellington Luiz Federico, Yuri
Monteiro, Mariana Moreira Freitas, Maria Eduarda Tavares.



 
INFONEIBA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO ROGELIO SUPPO

CONTATO: hugosuppo@mac.com

 

Resumo: 

O JORNAL INFORMATIVO DO NÚCLEO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS BRASIL-ARGENTINA (http://
www.neiba.com.br/infoneiba) éuma publicação técnico- científica, do Nucleo de Estudos Internacionais Brasil-
Argentina - NEIBA, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (PPGRI-UERJ) e ao Doctorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR) Argentina.

 
Equipe: 

Matheus Silva Barreto Dos Santos, Jade Silva da Rocha, David Albuquerque Muniz, Leandro Gavião, Ariane Costa,
Rafael Sales Rosa , Layla Dawood.



 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRÁTICAS DE ENSINO DO IFCH

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDNA MARIA DOS SANTOS

CONTATO: lppe@ifch.uerj.br

 

Resumo: 

O Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ
tem se voltado, principalmente, para a discussão e a produção de materiais que tratem da formação do profissional em
História e das lacunas que se estabelecem nas salas de aula do Ensino Básico em relação a temas pouco abordados.
Neste sentido, além das produções já existentes, está ampliando a relação da universidade com a sociedade através de
novas interfaces e em parcerias com instituições de ensino. Um dos caminhos de realização desse contato entre o que
é produzido na universidade e a sociedade constitui-se no site do laboratório, que dinamizou sua interface e está
disponibilizando materiais desenvolvidos pelo LPPE-IFCH e dialogando com outras instituições e pesquisadores que
tratem da formação profissional em História. Além disso, a presença ativa nas redes sociais tem levado a que notícias,
artigos e informações de interesses dos profissionais em formação ou atuando no campo da História ampliem que se
divulgue o conhecimento produzido no campo científico com a sociedade. Outro caminho percorrido é a realização de
palestras, seminários e outros eventos, alguns de caráter fixo, como o caso do projeto “Por que ler os clássicos?”,
onde são trazido palestrantes que abordam os clássicos para a formação do historiador. O Laboratório está lançando,
também, sua revista eletrônica Colloquia, cujo título remete ao diálogo necessário entre os mais diversos campos do
conhecimento, abrindo-se à publicação de textos voltados para reflexões teórico-metodológicos nas áreas de História,
do Ensino de História, mas das outras tantas que participam desse diálogo com o próprio processo de produção do
conhecimento histórico. A revista, assim, pretende ser um lugar de encontro de diferentes tendências teóricas e um
espaço capaz de estimular a interdisciplinaridade de modo a contribuir na formação do historiador em seus campos da
pesquisa e do ensino da História.

 
Equipe: 

JACQUELINE VENTAPANE FREITAS, WASHINGTON DENER DOS SANTOS CUNHA, CAMILLE
CRISTINA BATISTA DA SILVA, ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS, EDUARDO GABRIEL LOPES
PARDELLAS.



 
LABORATÓRIO DE LICENCIATURA E PESQUISA SOBRE O ENSINO DE FILOSOFIA-LLPEFIL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIRCE ELEONARA NIGRO SOLIS

CONTATO: llpefil.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto “Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia- LLPEFIL” está atualmente em sua 12ª
edição e tem como proposta desenvolver atividades de extensão e pesquisa sobre a produção de conhecimento
filosófico e seu ensino, principalmente para o Nível Médio. A UERJ congrega o maior número de estudantes de
filosofia no Estado e o LLPEFIL atua auxiliando-os nas atividades próprias ao magistério. A partir de atividades
extensionistas ou de pesquisa investe em grupos multidisciplinares interessados no ensino de filosofia e nas questões
de fundamentação filosófica das demais áreas de saber. O site divulga trabalhos oriundos dos projetos de extensão e
pesquisa cadastrados, dentre eles, Filosofia e Imagem, Filosofia e Cinema, Filosofia e Literatura, Filósofos e
Contemporaneidade, Filosofia Africana. Abriga e desenvolve ainda projetos de extensão e pesquisa , a destacar, “O
Ensino e a Prática de Ensino de Filosofia na UERJ”; “Memória da Filosofia na UERJ”; “Memória do Ensino de
Filosofia no Brasil”; “Índice Referencial para o Ensino de Filosofia, bibliografia, sites e filmes”.  Promove ainda
eventos sobre ensino de filosofia (jornadas, encontros, seminários, mini-cursos); possui um blog e um facebook, bem
como edita a Revista semestral “Ensaios Filosóficos”, caminhando para o seu 17º. número. http://www.llpefil-uerj.net

 
Equipe: 

Herriot Clovis de Carvalho Filho, Jorge Lucas B Moreira da Silva, Jefferson Augusto da Silva Souza, Bruno Tavares
Assunção.



 
NOESIS LABORATÓRIO DE FILOSOFIA ANTIGA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): IZABELA AQUINO BOCAYUVA

CONTATO: izabelabocayuva@gmail.com

 

Resumo: 

Poster informando as atividades realizadas no último ano e as a serem realizadas no próximo ano.

 
Equipe: 

Izabela Aquino Bocayuva, Maria Inês Senra Anachoreta.



 
NÚCLEO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS BRASIL-ARGENTINA - NEIBA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO ROGELIO SUPPO

CONTATO: hugosuppo@mac.com

 

Resumo: 

A criação do NEIBA vem coroar as parcerias estabelecidas entre os professores da Graduação em Relações
Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais – PPGRI da UERJ com diferentes
universidades argentinas ao longo dos últimos anos, principalmente com a Escuela de Relaciones Internacionales da
Universidad Nacional de Rosario - UNR. Encorajados pelo reconhecimento da pertinência e da qualidade dos
trabalhos publicados e as atividades conjuntas realizadas, o avanço da parceria bi-nacional logrou, entre outras
conquistas, a aprovação de um convênio geral <br>entre a UERJ e a UNR e um específico entre o PPGRI e a Escuela
de Relaciones Internacionales da UNR, onde o NEIBA é o instrumento executivo do convênio, organizando palestras,
conferências, publicações, intercâmbio de professores, cursos, etc.

 
Equipe: 

Jade Silva da Rocha, Matheus Silva Barreto Dos Santos, Leandro Gavião, Renato Thomaz Borges Neto, Rafael Sales
Rosa, David Albuquerque Muniz, Layla Dawood.



 
NÚCLEO DE ESTUDOS DA ANTIGUIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA REGINA CANDIDO

CONTATO: medeiacandido@gmail.com

 

Resumo: 

O Núcleo de Estudos da Antiguidade (www.nea.uerj.br), criado em 1998, integra o Departamento de História e o
IFCH UERJ, registrado na SR2/DEPEXT com nº 721, detém registro no CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/
1459797581419589 com a chancela de Certificado pela Instituição UERJ. O NEA completa 20 anos de atividades
interrupta em 2018 atuando na área de ensino, pesquisa e extensão sempre voltado para as sociedades antigas atuando
no curso de graduação de História e de Arqueologia, orienta pesquisas na área de antiguidades a nível de IC/
graduação e na Pós-Graduação PPGH/UERJ e PPGHC/UFRJ. Consideramos que as pessoas envolvidas e os agentes
executores das ações extensionistas e acadêmicas representam o que há de mais importante em um núcleo que
desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. Apresentamos as nossas atividades: eventos e cursos de
extensão para a comunidade (alunos, professores e interessados) publicações de pesquisas online no Jornal Philia e
Revista NEARCO, 
nossa missão é democratizar o saber produzido na academia.

 
Equipe: 

Maria Regina Candido, Maria do Carmo Parente, MIRIAM LOURDES IMPELLIZIERI LUNA FERREIRA DA
SILVA , Renan Birro, UFPe, CLAUDIO UMPIERRE CARLAN , UNIFAL/MG,  LILIANE CRISTINA COELHO,
JÚLIO CÉSAR MENDONÇA GRALHA  UFF.Campos, Clarisse Pretre, Univ. Paris Ouest,  ROSUEL LIMA-
PEREIRA, Univ. Guyana Francesa, Alair Figueirdo Duarte, José Roberto de Paiva Gomes, Bianca Soares Dias,
SIDNEY DE SOUZA BARROS,  LENNYSE TEIXEIRA BANDEIRA,  RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS,
FELIPE NASCIMENTO DE ARAÚJO, TRÍCIA MAGALHÃES CARNEVALE, MARINA PEREIRA OUTEIRO.



 
O ENSINO DE CULTURA E HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA: O DESAFIO DE 
PROFESSORES E ALUNOS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS 10639/2003 E 11645/2008

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RENATA FIGUEIREDO MORAES

CONTATO: renata.moraes@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto conta com professores de história e geografia da Universidade e da rede pública municipal e estadual, e
alunos da graduação, gerando uma diferente abordagem para pensar o ensino da cultura e história afro-brasileira e
indígena. Diante disso, os primeiros meses do projeto foram de conversas e visitas a locais que oferecem essas
diferentes abordagens e que possam ajudar professores e alunos nessas temáticas. Realizamos trabalhos de campo e
visitas técnicas em algumas escolas que se propõem a um currículo voltado para as temáticas pesquisadas. 
Visitamos primeiramente o Quilombo Cafundá Astrogilda, com alunos do 6º ano do CAp-UERJ. Nessa atividade, foi
possível ouvir a liderança do quilombo e traçar diferentes abordagens para pensar o ensino da história afro-brasileira a
partir da cidade do Rio de Janeiro. Outra visita realizada foi a Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos, em
Salvador, localizada no terreiro de candomblé Ilê Axé Opó Afonjá onde foi apresentado o histórico do terreiro e da
fundação e proposta da escola e de seus participantes. Visitamos também a Escola Municipal Quilombola Dona Rosa
Geralda da Silveira em Botafogo, São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, para apreender a proposta curricular e
entender a resistência após dez anos de lei. Por fim, durante esse tempo do projeto foi possível fazer um roteiro “Rio
de Janeiro indígena”, como forma de conclusão da disciplina História do Rio de Janeiro colonial, oferecida pelo
Departamento de História. Pensar a cidade do Rio de Janeiro, africana e indígena, foi o objetivo da disciplina e o
roteiro serviu para tratar a cidade a partir de um passado indígena e um presente que deveria ser também deles. 
Deste modo, o pôster apresentando essas atividades servirá para que os visitantes do UERJ Sem Muros compreendam
o diálogo existente entre os professores e as estratégias a serem adotadas para os próximos anos do projeto de
extensão.

 
Equipe: 

Renata Figueiredo Moraes ( Coordenadora e professora), Andressa Elisa Lacerda (Profª do CAp UERJ), Deborah
Fontenelle (Profª do CAp UERJ), Yasmim  Ribeiro Mello (Professora rede municipal), Marta Dile Robalinho
(Professora rede municipal e estadual), Ana Claudia Prudencio Lessa (Aluna de geografia graduação UERJ).



 
PROGRAMA DE ESTUDOS INDIANOS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDGARD LEITE FERREIRA NETO

CONTATO: edleiteneto@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O Programa de Estudos Indianos (PEIND) foi criado, na UERJ, no âmbito dos protocolos do sexto memorando da
Comissão Mista de Cooperação Política, Econômica, Científica, Tecnológica e Cultural Brasil-Índia, assinado em
Brasília, 15 de outubro de 2013. Desde então o PEIND vem realizando eventos de extensão na área de estudos
indianos, integrando ensino, pesquisa e extensão. Além de cursos, e workshops, o PEIND apoia projetos diversos
diversos no campo da difusão de pesquisas.

 
Equipe: 

Luiz Mário Souza, Danielle Medina.



 
REVISTA MARACANAN

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIANO VILAÇA DOS SANTOS

CONTATO: fabiano.santos@uerj.br

 

Resumo: 

A Revista Maracanan, vinculada ao Programa de Pós-graduação em História UERJ, foi criada em 1999 com o intuito
de promover e divulgar o trabalho científico no campo da História, portanto, são aceitos artigos, resenhas, traduções e
entrevistas. A publicação da revista acontece de forma semestral associada a um dossiê temático. Tal produção
envolve um grande número de pessoas divididas em funções específicas, neles estão presentes o corpo editorial
docente, contando com a atuação de pareceristas internos e externos. Além disso, há um processo entre a submissão
do artigo à revista até o seu momento de publicação. É nesse período que se torna indispensável o trabalho do
bolsista. Ele fica responsável por várias tarefas, dentre elas o contato com o público interessado na revista, pois é ele
quem responde as dúvidas, via e-mail ou por Facebook, dos autores ou possíveis autores. Dentre outras funções como
a alimentação da página do Facebook, o envio de e-mails para a divulgação de dossiês, representar a revista em
eventos importantes voltados para o público docente de história, a diagramação de artigos, o envio de certificado aos
pareceristas etc. Nos meses em que participo do projeto, desenvolvi várias atividades dentre as descritas acima, além
estar presente nas reuniões com o corpo editorial e colaboradores, somadas à comunicação com os indexadores para
que a visibilidade dos artigos seja cada vez maior. Dessa maneira, considero que o tempo que tenho atuado como
bolsista foi enriquecedor para a minha formação, por aprender sobre todo o processo de publicação de artigos e a lidar
com a plataforma da revista, poder entrar em contato com as mais variadas temáticas históricas trabalhadas pelos
autores, entrar em contato com renomados nomes da academia e contribuir para a divulgação do conhecimento
histórico para os especialistas e para um público interessado em História, para além do ambiente universitário,
principalmente por ser a Revista Maracanan um periódico eletrônico.

 
Equipe: 

Leila Cristina Gibin Coutinho.



 
TRANSVERSOS: REVISTA ELETRÔNICA DO LABORATÓRIO DO ESTUDO DAS DIFERENÇAS E 
DESIGUALDADES SOCIAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARILENE ROSA NOGUEIRA DA SILVA

CONTATO: mrns1950@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentar na forma de poster a trajetória e o estado atual da  Revista Transversos com seus dossiês temáticos
produzidos a partir das linhas de pesquisa que conformam o Laboratório do Estudo das Diferenças e Desigualdades
Sociais LEDDES-UERJ. Destacar a relação  ensino, pesquisa e extensão que orienta o fazer da Revista . O espaço
aberto para o debate entre articulistas, estudantes e o público de um modo geral conectado às redes sociais, o que
possibilita uma rápida avaliação dos efeitos e inquietações provocados pelas diferentes temáticas. A ancoragem na
transdisciplinaridade permitiu, portanto, que se articulasse sem discriminar, fazeres e saberes diferenciados,
fundamentais na produção do conhecimento ajustados às novas racionalidades produzidas pela blogosfera. Nesse
sentido a Transversos numa proposta rizomática de um dente de leão se propõe a fazer espargir o saber-poder. Os
esforços da equipe editorial , teve como resultado a consolidação da Revista enquanto um periódico online e
semestral avaliado em 2016 como Qualis B3. Provocar o pensamento crítico é o que se pretende nas seções: Artigos,
Depoimentos, Notas de Pesquisa, Experimentações, Entrevistas, Resenhas, conforme consta nas normas editoriais de
publicação :
2017 
abril-Vulnerabilidades: Pluralidades e Cidadania Cultural;Agosto Áfricas e suas Diásporas
Dezembro As NTICs e a escrita da história no tempo presente
2018
Abril . Grupo Tortura Nunca Mais RJ : Três décadas de Resistências. Agosto História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena – 10 anos da Lei n. 11.645/08
Dezembro, para encerrar  2018 e cumprir a periodicidade da Revista já no ar a chamada em para o dossiê LGBTTQI.
Histórias, Memórias e Resistências. A proposta é publicar trabalhos sobre temas ligados às comunidades, aos
movimentos, às histórias de vida, às memórias, às resistências e às contracondutas de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transgêneros, Queer e Intersexuais.

 
Equipe: 

Marilene Rosa Nogueira da Silva, Sonia Maria Almeida I. Wanderley, Paulo Henrique DASilva Pacheco, Gustavo
Pinto de Sousa, Marina Vieira de Carvalho, Joana D’Arc F. Ferraz, Rogerio Guimarães, Erick Magalhaes, Vinícius de
Castro Lima Vieira, Caroline Gonçalves de OliveirA.



 
A FÍSICA DOS ESPORTES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANA BULOS SANTIAGO

CONTATO: rosanabulos@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentaremos as atividades desenvolvidas pelo nosso projeto no último ano até a presente data. Um dos objetivos
deste projeto é o de estabelecer parcerias com professores do ensino básico com intuito de desenvolver atividades
didáticas no âmbito da Física aplicada aos esportes; assim como, aplicá-las em suas escolas e analisar os resultados.
Outras ações  trabalhadas situam-se no universo da divulgação científica para o público em geral. Para tal, temos um
blog, há oito anos, onde são postadas matérias em tempo real dos aspectos e fenômenos físicos que ocorreram nos
últimos jogos e disputas esportivas.  Entrevistas em rádio e televisão também somam aos trabalhos de divulgação.

 
Equipe: 

ROSANA BULOS SANTIAGO.



 
A FÍSICA NA MÚSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA

CONTATO: afisicanamusica@gmail.com

 

Resumo: 

A Música é um fenômeno físico explicado através da Matemática e é apreciada pela maioria das pessoas, em seus
vários estilos de diferentes épocas e culturas. Há muita informação para ser veiculada através da Música, por
exemplo, o ritmo, que demonstra o quanto apresenta de infinitas (matematicamente falando) possibilidades. O estudo
da Música envolve praticamente todas as áreas do conhecimento (Humanas, Exatas e Biológicas), sendo área do saber
que pode ser ensinada de forma interdisciplinar, e utilizada como instrumento de difusão da Ciência, e também
utilizada nas áreas da saúde. A Pedagogia, a Psicologia e a Musicoterapia utilizam a Música de diversas formas, como
no processo de criação, percepção, e disciplina necessárias ao aprendizado de um instrumento ou canto. Muitas
doenças podem ser tratadas através da música. Buscar por alternativas outras que não o medicamento e exclusão do
doente são promissoras, e o presente estudo objetiva decorrer sobre a influência da música como potencial terapêutico
para pacientes com Alzheimer. A música como fim terapêutico é observada desde a Antiguidade, e sua ligação com
as emoções, e sua capacidade de permanecer por mais tempo na memória dos portadores com Doença de Alzheimer
(DA), maior plasticidade cerebral e movimento psíquico e neurológico questionam a potência da mesma como
tratamento. A utilização profissional da música e seus elementos, denominada de musicoterapia, objetiva otimizar as
condições físicas, emocionais, sociais, intelectuais e qualidade de vida dos indivíduos. A partir das referentes
reflexões, o trabalho tem como finalidade revisar últimos estudos sobre a temática, possíveis reflexões e lacunas e
relatos de experiências e práticas pessoais que possam colaborar com o maior entendimento da terapêutica musical na
DA. O estudo visa com isso um trabalho que leve em conta a complexidade do tema e relação dos diferentes saberes
que abarquem de forma não excludente a potência da música na DA.

 
Equipe: 

Guilherme Irigon Coelho dos Santos, Victor Hugo Ferreira, Jessé Nunes Duarte Mendonça, Luiz Roberto Perez
Lisbôa Baptista, Heloisa Passos e Martins.



 
GRUPO DE FOGUETES DO RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO BATISTA GARCIA CANALLE

CONTATO: joaocanalle@gmail.com

 

Resumo: 

O Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro, GFRJ, projeto de extensão regularmente cadastrado na SR3, sob o número
5522, teve excelentes resultados em 2018. O Grupo, formado em 2016, com 6 integrantes, conseguiu através da
divulgação e processo de seleção crescer e hoje conta com 35 alunos, incluindo as várias Engenharias, Física e até de
Pedagogia. O GFRJ participou com 30 dos seus componentes do V Festival Brasileiro de Mini foguetes em Curitiba,
no período de 28 a 30 de abril de 2018, e foi campeão na categoria de foguetes para atingirem 1000 metros de apogeu.
Nosso foguete atingiu 1.035 metros e com isso fomos os campeões desta categoria. Em seguida o GFRJ participou do
Spaceport America Cup, na cidade de Las Cruces, no Estado do Novo México, nos Estados Unidos da América, no
período de 19 a 24 de junho de 2018. Devido às restrições financeiras participamos com 6 alunos e o professor
coordenador. Foi nossa primeira participação neste evento internacional, mas ainda assim ficamos em terceiro lugar
na categoria de foguetes com motores construídos pelos próprios participantes para atingir o apogeu de 10.000 pés.

 
Equipe: 

João Batista Garcia Canalle, Arthur Ferreira Martins, Bruno Pinto Costa, Caio Wajsenzon Lopes, Douglas Santos
Oliveira, Ewler Siqueira de Albuquerque Rosa, Gabriel Cerqueira Gonçalves, Gabriel Oliveira Costa Ramos,
Guilherme Gasbarro Silva, Gustavo Alves de Carvalho, Hiago Ricardo Moreira Coutinho, Isabel Benvinda de Fátima
Correa Maia, Isabelle Barreto Fraga, Julio Cesar Souza Baptista, João Vitor de Oliveira Vieira, José Felipe Alves
Avelino, Laura Peres Teixeira, Leonardo Vieira Cunha, Lucas de Castro Rodrigues Fraha, Luciano Malta Rodrigues,
Luisa Marinho Chaves Moraes, Luiz Fellipe Ozorio, Marcos Vinicius Koebcke  de  Magalhães Couto Azevedo,
Mateus da Costa Rezende, Pamella Oliveira da Silva, Paula Reis da Silva, Pedro Selem Barroca, Pedro Vieira Martins
dos Anjos, Rafael Augusto Marques da Costa, Renan Henrique Barros da Silva, Roberto Gomes de Lima, Thalia
Bezerra dos Santos, Thiago Espirito Santo da Silveira, Wallace Ramos Rosendo da Silva, Yoná Basilio Zanirath,
Andrei Giordano Holanda Battistel.



 
OBA - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO BATISTA GARCIA CANALLE

CONTATO: joaocanalle@gmail.com

 

Resumo: 

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é um projeto de extensão com 21 anos de existência,
sendo que neste ano de 2018 participaram 770.338 alunos, distribuído por 8.456 escolas entre as de Ensino
Fundamental e Ensino Médio, públicas e privadas de todos os Estados do Brasil. Além da OBA também organizamos
a Mostra Brasileira de Foguetes, sendo que em 2018 realizamos a 12a. Edição da MOBFOG e dela participaram
118.414 alunos, distribuídos por 2.118 Escolas também de todos os Estados e envolvendo Ensino Fundamental e
Médio, público e privado. Terminamos o processo de seleção das equipes que representarão o Brasil na International
Olympiad of Astronomy and Astrophysics, IOAA, a ser realizada em novembro na China, e na Olimpíada Latino
Americana de Astronomia e Astronáutica, OLAA, a ser realizada em outubro no Paraguai. Realizamos também dois
Encontros Regionais de Ensino de Astronomia, um no Equador e outro em Água Branca, PI. Também participamos
da seleção da equipoe Panamenha que participará pela primeira vez da OLAA.

 
Equipe: 

João Batista Garcia Canalle, Mateus de Oliveira Nunes, Thiago Espírito Santo, João Paulo Braga Navarro
Bittencourt, Leandro Soares Faria, Leandro Erikson Moura de Oliveira, Bruna Senra da Silva Cruz, Thales de Lima
Soares dos Santos, Julio César de Souza Batista , Paulo José Borges Arruda, Pâmela Marjorie Correia Coelho,
Marcela Barreiros Pereira, Giselle Bayer do Amaral.



 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CONTATO: paula.ribeiro@gmail.com

 

Resumo: 

A Olimpíada Brasileira de Física (OBF) é um evento nacional realizado anualmente. A OBF é um programa da
Sociedade Brasileira de Física (SBF) destinado a estudantes brasileiros do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) e do
Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) dos colégios públicos e particulares. Em 2017 foi realizada a décima nona edição. A
OBF visa usar as competições intelectuais com o objetivo de despertar e estimular o interesse dos estudantes pela
Física, proporcionar desafios aos participantes, aproximar a universidade do ensino médio, estimular os estudantes a
seguirem carreiras científico-tecnológicas e identificar os mais talentosos em Física, preparando-os para as olimpíadas
internacionais. A OBF é organizada e executada por um colegiado, constituído pela Coordenação Nacional e pelas
Coordenações Estaduais, que define a cada ano as diretrizes e os critérios do evento. A Olimpíada é dividida em três
fases. As provas da 1ª fase contêm apenas questões objetivas, e a aplicação é de responsabilidade da escola
participante. As provas da 2ª fase apresentam questões dissertativas e as da 3ª fase são compostas por uma parte
experimental e por uma parte teórica, com questões dissertativas. As Coordenações Estaduais são responsáveis pela
aplicação das provas da 2ª e 3ª fases, e correção das provas da 2ª fase. A correção das provas da 3ª fase é de
responsabilidade da comissão nomeada pela Coordenação Nacional.

 
Equipe: 

Ricardo Passos Pacheco, Paula de Oliveira Ribeiro Alho, Bruno de Pinho Alho, Rafael Lopes Cardoso.



 
PLANETÁRIO DIGITAL ITINERANTE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO BATISTA GARCIA CANALLE

CONTATO: joaocanalle@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto OBA! Planetário Itinerante faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O projeto visa
levar uma atividade cultural e educacional a todos, chamando sempre a atenção da população para a importância da
Astronomia na sociedade e a influência que projetos como esse tem sobre o futuro e o crescimento de crianças e
jovens. Em 4 anos de projeto atendemos um público de 87.432 pessoas em 13 diferentes estados do Brasil, estando
entre os atendidos, escolas públicas, privadas e eventos científicos e culturais. Com sede na Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, o projeto OBA! Planetário Itinerante reúne hoje 14 estagiários de diferentes áreas entre física,
astronomia, matemática, geografia, biologia, informática e engenharia. Tendo como membros da equipe doutores,
mestrandos, graduados e graduandos, vinculados a 3 instituições de ensino e pesquisa. Temos 3 diferentes cúpulas de
ambiente imersivo onde o público faz uma viagem pelo Universo, aprende conceitos e interage com o apresentador.
Nosso telescópio Solar e lunetas para observação noturna nos permitem aproximar na prática objetos celestes tão
distantes em uma experiência única. Desenvolvemos cadernos para os Ensinos Infantil e Fundamental I, a atividade
ensina astronomia de maneira lúdica, divertida e apropriada para cada idade. Nossas palestras com temas
diferenciados permitem que os alunos tirem suas dúvidas sobre a área. Entre os temas temos: astrobiologia, estações
do ano, o Sistema Solar, evolução estelar e missões espaciais. As oficianas são um método palpável de ensino, onde
os alunos se movimentam, interagem e aprendem muitas novidades de maneira muito divertida e empolgante. Entre
as atividades temos: a construção de um relógio solar, gincana do sistema solar, hologramas dos planetas e foguetes
de papel.

 
Equipe: 

Bruna Senra da Silva Cruz, Tayane Tanure França, Mariana Pimenta Soares Goncalves, Jackson Almeida de Farias,
Bruna Dias Assis dos Santos, Natasha Costa da Fonseca, Leandro Soares Faria, Thiago Espirito Santo, Mateus de
Oliveira Nunes, João Paulo Braga Navarro Bittencourt, João Batista Garcia Canalle.



 
A ESCOLA E O PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA (RJ): UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA COMUNIDADES

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NADJA MARIA CASTILHO DA COSTA

CONTATO: nadjacastilho@gmail.com

 

Resumo: 

A educação para a conservação ambiental tem sido uma das preocupações do Grupo de Estudos Ambientais (GEA)
da UERJ, com destaque para iniciativas educacionais em escolas do entorno de unidades de conservação. Durante
mais de uma década de realização de trabalhos científicos no interior e periferia próxima ao Parque Estadual da Pedra
Branca (PEPB), localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, foi possível perceber a existência de algumas
lacunas na formação de professores do ensino fundamental, no que diz respeito aos conhecimentos relacionados ao
ambiente local, bem como a carência de percepção sobre os problemas que afetam os recursos naturais e de como
mitigá-los. A partir de então, foi organizado um programa de atividades teóricas e práticas com ênfase na questão
ambiental local, principalmente sobre a realidade do PEPB, sintetizado num manual instrutivo. Através dele,
professores e alunos, prioritariamente a  5ª série do ensino fundamental, durante um semestre letivo, se capacitam,
contando com a aprovação e supervisão do Conselho Regional de Ensino - CRE, responsável por cada região. Em
2017 foram capacitados 45 professores da rede municipal de ensino da 8ª e 9ª CREs. A equipe do GEA (Grupo de
Estudos Ambientais) se dirige a cada escola, acompanha e desenvolve todo o processo de capacitação, atuando em
conjunto com os professores e os alunos das escolas contempladas na utilização do referido manual, na expectativa de
torná-los difusores de conhecimento e sensibilizá-los para o uso desse instrumento didático em prol da difusão da
educação ambiental. O projeto tem o apoio institucional e financeiro da FAPERJ para, dentre várias ações, produzir
mais uma versão atualizada (quinta edição) do manual do professor, com a inclusão de dois novos módulos
educativos.

 
Equipe: 

Nadja Maria Castilho da Costa, Jéssica Aiume Conceição Dias, Fernanda de Castro .



 
CONVERSAS SOBRE O RIO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALTER LUIZ DE MACEDO

CONTATO: vlmacedo.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O “Conversas sobre o Rio” busca, a partir do conhecimento produzido pela universidade, promover discussões sobre
a realidade carioca/fluminense no ambiente do ensino público da cidade. Parte-se da constatação de que tal temática
extrapola os conteúdos do livro didático ao mesmo tempo em que as políticas educacionais vigentes no país pós 1988
impõem que conteúdos regionais, estaduais e locais sejam inseridos no cotidiano escolar. Este hiato é problema em
várias dimensões e um deles, o despreparo do alunado para tais discussões, se evidencia ao lembramos que o
vestibular UERJ (a mais importante e prestigiada universidade estadual do Rio de Janeiro), por sua própria natureza,
inclui sistematicamente tal discussão em suas questões de prova.
No enfrentamento deste hiato, o projeto consiste em um rol de atividades necessárias para a realização de palestras-
debate proferidas por professores convidados preferencialmente da UERJ que trabalhem com tal temática. Estes
eventos, voltados para o ensino médio da rede pública, serão realizados no próprio ambiente escolar da instituição
parceira e uma página eletrônica já foi criada e encontra-se em construção para registro inicial de seus conteúdos
(www.conversassobreorio.com.br).
Nesta 21ª Mostra de Extensão, será apresentado o status quo do “Conversas” neste momento inicial de suas atividades
no Colégio Brigadeiro Newton Braga, instituição federal tomada como primeira parceira do projeto.
Por fim, lembremos que, ao instituir espaço de “conversa” no ambiente escolar conduzida pelo saber acadêmico, o
projeto oferece mecanismo de estudo direcionado para o acesso universitário (com incentivo prioritário à UERJ) e se
converte em potencial estratégia para a formação ampliada e crítica dos estudantes (ao viabilizar a experiência de
conhecimento compartilhado e o estreitamento da vida escolar com a Academia) e em estratégia difusora do
conhecimento produzido pela universidade, popularizando-o.

 
Equipe: 

Valter Luiz de Macedo.



 
CÍRCULO DE LEITURA E DE CINEMA: IMPRESSÕES, DISCUSSÕES E REFLEXÕES.

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AMANDA DANELLI COSTA

CONTATO: amandadanelli@hotmail.com

 

Resumo: 

O objetivo central do presente pôster é informar sobre as atividades realizadas pelo Círculo de leitura e de cinema:
impressões, discussões e reflexões no âmbito do Departamento de Turismo ao longo de 2017 e 2018; e ainda apontar
caminhos alternativos para a continuidade e ampliação do projeto. Vale sublinhar que o projeto visa, principalmente,
provocar reflexões e debates críticos sobre a contemporaneidade a partir da exibição de filmes, discussões de textos e
realização de rodas de conversa.

 
Equipe: 

Marina Maux de Souza, Amanda Danelli Costa.



 
FLANANDO PELA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – EXPERIMENTAR A CULTURA URBANA 
CARIOCA.

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AMANDA DANELLI COSTA

CONTATO: amandadanelli@hotmail.com

 

Resumo: 

O objetivo central do presente pôster é apresentar as particularidades do projeto Flanando pela cidade do Rio de
Janeiro - experimentar a cultura urbana carioca, a fim de observar as aproximações e diferenciações entre as
atividades realizadas pelo projeto e os vários roteiros  - realizados pro professores, pesquisadores ou guias - que
tomam lugar na cidade do Rio de Janeiro. Vislumbramos ainda a possibilidade de apontar e delinear alguns motes
específicos (dentre os que podem ser previstos anteriormente à saída para a rua) para a flânerie, considerando
aspectos e noções caras à cultura urbana carioca.

 
Equipe: 

Amanda Danelli Costa, Natássia Vital Souza, Beatriz Falcão, Fernanda Ferreira Martins Barreto.



 
GEOGRAFIA ÀS CEGAS: ADAPTAÇÃO DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS AOS ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARTA FOEPPEL RIBEIRO

CONTATO: marta.foeppel@gmail.com

 

Resumo: 

O trabalho tem como objetivo divulgar as atividades desenvolvidas pelo projeto extensionista
“GEOGRAFIA ÀS CEGAS: ADAPTAÇÃO DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS AOS ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA VISUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL”, o qual tem como propósito principal
adaptar conceitos e conteúdos da disciplina Geografia para alunos com deficiência visual (cegos e baixa visão) do
Ensino Fundamental (EF). O projeto conta com a participação dos bolsistas do PET-Geografia, os quais vêm
contribuindo com os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico; elaboração de resenhas acerca de
temáticas pertinentes;  pesquisas em páginas eletrônicas de instituições e de grupos de pesquisas voltadas à
deficiência visual (DV); elaboração de artigos a serem submetidos a periódicos; apresentação de trabalhos em eventos
na área de ensino; participação em cursos e em oficinas no Instituto Benjamin Constant  (IBC); oferta de oficinas em
elaboração de materiais táteis para os graduandos do curso de Geografia; produção e testagem com consultores cegos
de diversos materiais didáticos adaptados. Até o momento, foram produzidas paisagens, mapas táteis e outros
materiais didáticos sensoriais, referentes a assuntos trabalhados pela disciplina Geografia com turmas do 6º e do 7º
anos do EF. Parte desses materiais já foi testada e aprovada por consultor cego. Foi feita uma parceria com Colégio
Pedro II (unidade São Cristóvão) para a utilização nas aulas de Geografia para alunos com DV do material didático
produzido pelo projeto . O aprendizado com o projeto possibilitou também a estruturação de ementa de nova
disciplina eletiva voltada para o ensino de Geografia para alunos com DV.

 
Equipe: 

MARTA FOEPPEL RIBEIRO, RAFAEL DUTRA DA CRUZ, RENAN CALDAS GALHARDO AZEVEDO,
LARISSA ROMANA DE OLIVEIRA ARAUJO, DIMITRI ANDREY SCARINCI, REINALDO DE ARAUJO
DANTAS LOPES, ALEXANDRO SOUZA DE AMICO, SAMANTHA MENDES ALMEIDA, LAIS ROSA
GUIMARAES.



 
IR E VER: O TURISMO PEDAGÓGICO COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA

CONTATO: MARCELA.PADILHA@UERJ.BR

 

Resumo: 

A proposta do presente trabalho consiste em apresentar alguns dos resultados oriundos das pesquisas realizadas pelo
Grupo Ir e Ver: Turismo Pedagógico, do Departamento de Turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
O ‘Grupo Ir e Ver’ foi criado em 2013 com o objetivo principal de oferecer o serviço de ‘Turismo Pedagógico’ às
escolas dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e privadas do município de Teresópolis, bem como
integrar turismo e educação a fim de despertar a cidadania e estimular a percepção acerca dos aspectos socioculturais,
ambientais e econômicos dos estudantes no município em questão.
O Projeto firma seu percurso em duas esferas metodológicas: a pesquisa assentada na discussão sobre Turismo e
Educação, e a extensão, através dos cursos ministrados a discentes de cursos de licenciatura, e cursos para docentes e
gestores de escolas de educação básica, dando suporte para a realização de atividades do Turismo Pedagógico. 
Ao longo de sua trajetória, obteve-se os seguintes resultados: a realização de quatro cursos de extensão (um por ano);
visitas técnicas a lugares de interesse turístico e pedagógico; realização da atividade de Turismo Pedagógico com
estudantes do 6º ano do Centro Educacional Serra dos Órgãos (CESO); vencedor do Prêmio Braztoa de
Sustentabilidade 2016/2017 na categoria Projetos Inovadores; inclusão do projeto no Mapa de Iniciativas Sustentáveis
do Ministério do Turismo e finalistas ao Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2017/2018 com a iniciativa da 1ª Corrida
e Caminhada do Conhecimento em Teresópolis. 
Entende-se aqui que o Turismo Pedagógico desempenha um papel significativo na formação do aluno, pois pode
estimular sua curiosidade, incentivando-os a conceber o seu próprio conhecimento, atentar para a realidade que os
cerca, consolidando seu sentimento de pertencimento ao lugar onde vivem e exercerem mais a sua cidadania.

 
Equipe: 

Ana Luisa Malkes, Carolina Ferreira Prado, Lucas Cavalcante Daher, Mayara da Silva Pessoa, Marcela do
Nascimento Padilha.



 
OFICINA DE APLICATIVOS GEOESPACIAIS VOLTADOS PARA O ENSINO E A PESQUISA

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO PORTOCARRERO

CONTATO: hugo.portocarrero@uerj.br

 

Resumo: 

Desde os anos 70, computadores vêm armazenando e processando informações em todo o mundo. Nos anos 90, a
internet conectou computadores e nos últimos anos temos presenciado uma nova era com o acesso móvel propiciado
pelos smartphones, tablets etc. A oficina visa o treinamento e desenvolvimento tecnológico na área de aplicativos
geoespaciais voltados para plataformas móveis, sendo resultado de uma parceria entre o Instituto de Geografia da
UERJ, a Faculdade de Direito da UERJ, a Embrapa Solos e a Empresa Eyllo, especializada no desenvolvimento de
aplicativos para dispositivos móveis. Os resultados alcançados até o momento incluem: publicação do Aplicativo do
Instituto Brasileiro de Direito Civil; publicação da Homepage do IBDCivil; publicação da Revista Brasileira de
Direito Civil em e-PUB; publicação de artigos nos anais do 14º Simpósio Nacional de Geografia Urbana e no VIII
Simpósio Brasileiro de Educação em Solos; inclusão da oficina no Projeto Embrapa de Pesquisa e Inovação para
Aprimoramento da Taxonomia de Solos Brasileiros; criação do Cenário Solos do Brasil e cadastro dos pontos de
solos do estado do Rio de Janeiro e pontos de trabalhos de campo das disciplinas Pedologia e Geomorfologia da
graduação em Geografia da UERJ. As atividades em andamento incluem a finalização da homepage da oficina de
aplicativos, criação do aplicativo para cadastro e disponibilização de informações pedológicas em parceria com a
Embrapa, criação de homepages para o Laboratório de Geotecnia Ambiental UERJ e Centro Acadêmico Josué de
Castro do Instituto de Geografia da UERJ.

 
Equipe: 

Hugo Portocarrero , Luiz Saavedra Batista Filho , Aluísio Granato de Andrade , Enylton Machado Coelho , Paula
Greco Bandeira , Samyr Rangel , Cibele Saudino , Rulian Pessoa Rodrigues , Raphael Rodrigues Brizzi , Vanderson
Batista .



 
PARTIU TRILHA UERJ – DTUR: O ECOTURISMO E A RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THIAGO FERREIRA PINHEIRO DIAS PEREIRA

CONTATO: thp21@hotmail.com

 

Resumo: 

Ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades humanas, podemos notar profundas transformações na
relação entre sociedade e natureza. Principalmente na segunda metade do séc. XX, o modelo de desenvolvimento
econômico hegemônico (capitalista – urbano – industrial) passou a estar calcado na intensa utilização dos recursos
naturais, dando origem então a uma situação denominada como “crise ambiental”. Frente ao processo de degradação,
uma das estratégias desenvolvidas foi transformar áreas naturais remanescentes em áreas naturais protegidas, ou
Unidades de Conservação (UCs). O turismo pode apresentar importante papel para auxiliar a gestão e a manutenção
dessas áreas naturais, principalmente no que se refere aos segmentos ecoturismo, turismo de aventura e turismo
contemplativo. O presente projeto tem como objetivo geral estimular o desenvolvimento de práticas sociais que
possibilitem uma relação sociedade-natureza mais harmônica e sustentável e que aproximem tanto os turistas, quanto
os residentes às áreas naturais remanescentes do estado do Rio de Janeiro, garantindo, portanto, o uso social, assim
como a manutenção da biodiversidade nesses ambientes. Nessa tarefa, foram elaborados roteiros, atividades e eventos
de ecoturismo e turismo de aventura em UCs nas regiões metropolitana e serrana (gratuitos e voltados para turistas
nacionais e estrangeiros, residentes, alunos da rede municipal de Teresópolis, pessoas com necessidades especiais e
grupos da terceira idade), ao longo dos anos de 2017 e 2018 realizamos nove atividades com grupos distintos em
cinco UCs do estado e ainda planejamos mais quatro encontros para o segundo semestre de 2018. Dessa forma,
acreditamos ser possível estimular a interação entre indivíduos, a promoção da saúde e da qualidade de vida, a
socialização de práticas de ecoturismo, assim como, através da educação ambiental, ilustrar uma nova perspectiva
sobre as práticas de visitação e uso público em Unidades de Conservação.

 
Equipe: 

THIAGO FERREIRA PINHEIRO DIAS PEREIRA, MARCELO ANTONIO SOTRATTI, DALILLA DA SILVA
CORREIA SANTOS, CAROLINA FERREIRA PRADO, LEONARDO BATISTA DE PAULA,  HUGO GHISONI
LAUREANO, PEDRO HENRIQUE VILLELA HENRIQUES.



 
PERIÓDICO ESPAÇO E CULTURA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIANA ARAUJO LAMEGO

CONTATO: marilamego@gmail.com

 

Resumo: 

O trabalho apresenta o projeto de extensão Periódico Espaço e Cultura, publicado desde 1995 pelo Núcleo de Estudos
e Pesquisas sobre Espaço e Cultura - NEPEC, do Departamento de Geografia Humana da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro e classificado pela CAPES como B1. O periódico faz parte do Portal de Publicações da UERJ.
A E&C foi a terceira revista no mundo criada sobre o tema da cultura no geografia, obtendo reconhecimento da
Universitat de Barcelona, da University of Texas e da Université de Paris IV. 
No Brasil, E&C segue pioneira no campo, com o objetivo de difundir investigações que privilegiam a cultura em sua
dimensão espacial, contribuindo para o desenvolvimento da geografia humana e cultural. Em nossas edições,
apresentamos artigos inéditos, traduções, notas de pesquisas e referências atuais. 
O periódico já está em sua 39 edição, e desde o número 33 vem sendo produzido no modelo de dossiês. Já foram
produzidos dossiês de "Geografia e Imagem" (n.33); "Geografia e Pós-Colonialismo" (n.34); "Religião e Símbolo" (n.
35); "Gênero, Diferença e Lugar" (n.38). 
O periódico é composto também de artigos selecionados a partir de trabalhos apresentados em edições do Simpósio
Internacional sobre Espaço e Cultura, organizado também pelo NEPEC.  
No presente ano, o projeto foi contemplado com uma bolsa de extensão, sendo o aluno do Curso de Graduação em
Geografia Francisco Rocha Malafaia responsável pela atividade de formatação e participação na gestão da
plataforma. Nossa intenção é que com esse importante auxílio, seja possível atualizar a semestralidade do periódico e
seguir contribuindo para a difusão da produção do conhecimento geográfico no Brasil.

 
Equipe: 

Francisco Rocha Malafia.



 
PESQUISAÇÃO - A QUESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA GRANDE - MUNICÍPIO DE ANGRA 
DOS REIS (RJ)

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDER JOSEF SA TOBIAS DA COSTA

CONTATO: ajcostageo@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto tem como objetivo mapear as contradições que envolvem os
resíduos sólidos urbanos gerados na Unidade de Conservação da área
insular de Ilha Grande, município de Angra dos Reis (RJ), em suas
principais comunidades, e as soluções viáveis ao seu equacionamento.
Com pesquisa-ação participante a ser realizada na Vila de Abraão, a
qual compreende uma porção do território citado, propondo a
realização de laboratório experimental, cujo intuito será testar,
empiricamente, à luz das reflexões levantadas acerca do conceito
geográfico de território, as possibilidades de reorganização territorial
daquele referido espaço.
Assim, buscam-se caminhos a uma possível reestruturação territorial, visando
reduzir a degradação ambiental acarretada pela intervenção do homem
na natureza, por meio de um estudo de caso dos impactos sucedidos
pelos resíduos sólidos urbanos (RSU) na Unidade de Conservação em
Ilha Grande-RJ.
Dentre este tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, este projeto traz
relações diretas com tais, pois busca incentivar o ensino, por meio da
promoção da Educação Ambiental e dos conhecimentos adquiridos no
meio científico, à comunidade que será estudada; extensão na medida
em que a pesquisadora sairá do recinto universitário e vivenciará e
observará o meio de estudado, buscando conhecer a realidade local e
obter uma interpretação crítica da sociedade, numa troca de saberes
(acadêmico e comunitário); e a pesquisa que traz a articulação entre o
ensino e a extensão, sendo o ponto de partida para a extensão,
primando mais por uma pesquisa exploratória que gera uma maior
proximidade com o objeto pesquisado.

 
Equipe: 

Alexander Josef Sá Tobias da Costa, Clarice Silva Lima.



 
POR UMA CIDADE SEM MEDO: UMA ESPACIALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS LGBT+ 
NO RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEANDRO ANDREI BESER DE DEUS

CONTATO: leandrobeser@gmail.com

 

Resumo: 

É possível constatar que a sociedade brasileira historicamente apresenta um comportamento de rejeição, violência e
silenciamento frente à população LGBT+, composta por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, assexuais,
pansexuais, queer, entre outros. Mesmo sendo possível observar tais fatos, há uma carência significativa referente às
informações quantitativas e qualitativas desse comportamento, além das suas respectivas consequências. O presente
trabalho busca espacializar, a partir dos resultados obtidos através de formulários e levantamentos de campo,
ocorrências declaradas contra pessoas LGBT+, utilizando como suporte tecnologias de geoprocessamento, com o
intuito de subsidiar políticas públicas (envolvendo os diversos atores do espaço urbano) relacionadas ao combate à
violência contra esses grupos sociais vulneráveis. Este projeto configura-se como possuidor de grande importância, já
que há escassez de dados e informações sobre a violência que atinge a população LGBT+. As informações levantadas
com a pesquisa não beneficiarão apenas a comunidade LGBT+, mas também a sociedade como um todo, que através
da coleta e aquisição de dados sobre essa questão e a geração de informações poderão ser geradores de
conscientização de quem não faz parte desta comunidade, portanto, quem não sofre com esse problema, sobre a
importância do combate à violência voltada aos LGBT+. Além desses objetivos, o projeto de pesquisa tem o intuito
de fornecer informações relevantes para contribuir na elaboração de políticas públicas de combate a esse tipo de
violência por parte de órgãos públicos. Desta forma, integrando alguns atores, quais sejam: o poder público, a
universidade e a sociedade, no verdadeiro exercício da cidadania.

 
Equipe: 

Nathalia Pacheco Santolin de Oliveira, Ronald Cardoso de Castro Guimarães Filho, Victor Hugo Arona do Monte,
Rodrigo da Veiga Reis, Rafaela Torres de Almeida, Jonathan Araujo Barreto de Souza, LEANDRO ANDREI BESER
DE DEUS.



 
PROGRAMA UERJ TERESÓPOLIS CONSTRUINDO VÍNCULOS

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEANDRO SOUZA MOURA

CONTATO: leandro.moura@uerj.br

 

Resumo: 

Apresentação e divulgação do projeto, bem como suas ações, atividades e resultados em sua atuação junto à
comunidade teresopolitana.

 
Equipe: 

Leandro Souza Moura, Larissa Gomes Antunes, Victoria Nogueira Saraiva de Souza.



 
SERVIÇOS E RISCOS AMBIENTAIS NO PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA – RJ: UM PROJETO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ACHILLES D'AVILA CHIROL

CONTATO: achilleschirol@gmail.com

 

Resumo: 

Será apresentado o poster com resumo das atividades do projeto " 	Serviços e riscos ambientais no Parque Estadual do
Mendanha – RJ: um projeto de educação ambiental" desenvolvido no Maciço do Gericinó-Mendanha.

 
Equipe: 

Achilles d Avila Chirol, Victor Hugo Arona do Monte.



 
TRILHA SENSORIAL PILOTO: INCLUSÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FLORESTA

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEANDRO ANDREI BESER DE DEUS

CONTATO: leandro.de.deus@uerj.br

 

Resumo: 

O contexto hodierno apresenta dificuldades no acesso de pessoas com algum tipo de
deficiência ao meio natural, devido à falta de informação e principalmente
acessibilidade, privando os mesmos de experiências ecológicas. Deste modo, o presente
trabalho busca minimizar o distanciamento existente entre deficientes visuais a
educação ambiental, por meio da elaboração de atividades com alunos cegos e de baixa
visão em uma trilha-piloto no ambiente florestal, usando, assim, o trabalho de campo
como principal meio de conexão entre os indivíduos e o espaço geográfico. O trabalho
não beneficiará apenas deficientes visuais, mas também a sociedade como um todo, pois
estabelecerá uma relação entre a sociedade e o ambiente natural através de
conhecimentos sobre tal trilha piloto, a qual poderá ser visitada por qualquer pessoa. O
projeto contará com o apoio do Instituto Benjamin Constant (IBC) e dos gestores da
Pista Cláudio Coutinho, tendo como objetivo criar possibilidades para o deficiente
visual explorar um determinado local que está fora de seu cotidiano, neste caso, a
floresta, e possibilitar o entrosamento entre alunos cegos/ com baixa visão e os demais
estudantes, contribuindo assim para a real prática da inclusão no âmbito do ensino.
Além desses objetivos, haverá, ao término do projeto, uma contribuição para o local
responsável pela trilha piloto, o qual poderá continuar a promover atividades iguais ou
similares no ambiente, bem como estimular o contínuo melhoramento das trilhas com
relação à acessibilidade. O presente projeto tem, portanto, dois eixos essenciais, que são
a inclusão social e a educação ambiental, integrando alguns atores, quais sejam: o poder
público, a universidade e a sociedade, no verdadeiro exercício da cidadania.

 
Equipe: 

Marcelle dos Santos Rodrigues, Larissa Romana de Oliveira Araujo, Ian Verdan da Silva, Leandro Andrei Beser de
Deus, Camila Tinoco da Silva.



 
VIRAMUNDO: LABORATÓRIO DE GEOGRAFIAS POPULARES - FORMAÇÃO DE PÚBLICO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JULIA SANTOS COSSERMELLI DE ANDRADE

CONTATO: juliadeandrade@gmail.com

 

Resumo: 

A relação museu-escola: outras narrativas alimentando a geografia escolar.

Trata-se de uma atividade de ensino e extensão que vem sendo desenvolvida nos últimos três anos pela equipe do
Viramundo. Trata-se de um trabalho que visa expandir as fronteiras da sala de aula e, em particular dos cursos de
geografia escolar, utilizando os museus como uma outra possibilidade de construção do saber. A questão da
mediação, do ensino não-formal são temáticas importantes que chegam, juntamente, com o estudo de descodificação
dos conjuntos simbólicos e iconográficos da experiência museológica. Esse trabalho vem sendo desenvolvido em
parceria com muitos museus da cidade do Rio como o Museu da Maré, Museu do Folclore, Museu de Arte do Rio e
Instituto Moreira Sales entre outros.

 
Equipe: 

Julia Santos Cossermelli de Andrade, Edilberto José Macedo Fonseca, Andressa Lacerda, Luiz Lourenço, Lorena
Fontes, Alexandro de Amico.



 
CULTURA - TURISMO E VIVÊNCIAS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO ANTONIO SOTRATTI

CONTATO: marcelo.sotratti@uerj.br

 

Resumo: 

O poster a ser apresentado será composto por duas partes. A primeira parte consistirá na descrição do Projeto
culTURa contendo seus objetivos, metodologia e ações pretendidas. A segunda parte será composta pelo resultado e
avaliação das ações desenvolvidas até o momento, segundo o  cronograma previamente estabelecido. O poster será
elaborado com design para fácil compreensão e apreciação dos participantes da 28a. UERJ SEM MUROS, uma vez
que consiste também numa oportunidade de maior divulgação das ações do Projeto junto à comunidade universitária e
visitantes em geral. Durante a apresentação do poster no evento também serão entregues aos interessados, um
pequeno flyer contendo as informações principais do Projeto e atividades desenvolvidas. Nos dias de apresentação, o
coordenador, a bolsista e os estagiários voluntários estarão presentes.

 
Equipe: 

Marcelo Antonio Sotratti - coordenador, Caroline Vieira Campos - aluna bolsista, Dalila da Silva Correia Santos -
aluna voluntária, Natássia Vital Souza - aluna voluntária, William Gregory Mendes Silva - aluno voluntário.



 
METAPHOR BIBLIOGRAPHY - BRASIL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA CARNEIRO CAVALCANTI

CONTATO: cavalcanti7fernanda@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação de poster pela equipe - coordenador e mais quatro alunos de graduação - do projeto Metaphor
Bibliography - Brasil - contendo os objetivos e as atividades contempladas pelo projeto, 
Como o projeto tem como objetivo expandir sua rede apta em realizar coleta de dados voltados para discussão da
linguagem figurada em revistas acadêmicas para que se possa alimentar uma plataforma gerenciada pela editora John
Benjamins - Holanda - e o professor Francisco Mendoza da Universidade de la Rioja - Espanha, pretendemos, com
essa atividade divulgae a proposta do projeto e avaliar o interesse dos participantes do evento em projetos dessa
natureza.

 
Equipe: 

Fernanda Carneiro Cavalcanti, Marília Fox, William Rodrigo de Pádua, Lorena Ribeiro, Deyvid Lima.



 
A ARTICULAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA NO LICOM

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LAURA BARBOSA CAMPOS

CONTATO: laurabcampos9@hotmail.com

 

Resumo: 

O projeto Articulação teórico-prática no Licom, recém aprovado e em fase de implementação, reúne e amplia outros
projetos do Licom, constituindo-se como o maior projeto de extensão do ILE. Ele agregará um conjunto de objetivos
e ações, visando à formação dos discentes e à formação continuada dos professores do ensino médio por meio da
integração entre a universidade, as escolas e a comunidade do Rio de Janeiro. Pretende-se construir um polo de
pesquisa teórica a partir da prática didática realizada no Licom. Desde o início do século XXI, vemos se confirmar o
aumento das mobilidades, das trocas, das interações entre povos e culturas. Se isso afeta de modo evidente todos os
setores da sociedade, afeta também necessariamente aquele profissional cujo objeto de estudo e de trabalho está no
cerne desse processo: o profissional de língua estrangeira. No Brasil, os cursos de idiomas e a procura pelas
certificações de proficiência proliferaram a partir dos anos 1990, década em que foi também criado o Programa
Licom no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Licom reflete a posição a favor da
pluralidade linguística e cultural empreendida pelo Instituto de Letras, através de sua diversidade de cursos em
línguas estrangeiras para as comunidades externa e interna (PLIC), em diferentes finalidades, como o Projeto de
Línguas Adicionais (PLA), as Oficinas de Línguas Estrangeiras na Escola (OLEE) e as Línguas Estrangeiras para a
Terceira Idade (LETI). Propomos uma expansão do Licom que visa acompanhar as mudanças sociais, culturais e
tecnológicas, através da criação de um polo de pesquisa teórica associado à prática didático-pedagógica empreendida

 
Equipe: 

Laura Barbosa Campos, Magali Moura , Sabrina Baltor, Roberta Stanke, Ana Cristina dos Santos, Alcebíades Arêas,
Patrícia Gonçalves, Alexandre Ribeiro, Pedro Armando Magalhães.



 
A CONSTRUÇÃO DO ENSINO DE ALEMÃO E DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O 
CONTEXTO ESCOLAR

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE

CONTATO: roberta.stanke@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Desde o ano de 2014, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de sua Secretaria de Estado de Educação
(SEEDUC), vem implantando o Ensino Médio Intercultural, que se propõe a uma formação geral e não
profissionalizante, com uma proposta curricular que busca o desenvolvimento da proficiência na língua estrangeira, a
promoção e a valorização dos aspectos culturais e interculturais no ensino (http://www.rj.gov.br/web/seeduc/
exibeconteudo?article-id=2532145). Já se encontram em atividade o Ensino Médio Intercultural Brasil- Estados
Unidos, Brasil-França, Brasil-Espanha, Brasil-China e Brasil-Turquia. Em parceria com o Consulado Geral da
Alemanha, o Goethe-Institut (instituição de difusão da cultura e da língua alemã no mundo) e as universidades que
formam professores de alemão no Rio de Janeiro – UERJ, UFF e UFRJ –, a SEEDUC busca, desde 2015, implantar o
Ensino Médio Intercultural Brasil-Alemanha. O projeto “A construção do ensino de alemão e da formação de
professores para o contexto escolar” foi criado para que a UERJ, juntamente com os referidos parceiros, pudesse
auxiliar a SEEDUC a elaborar o projeto pedagógico para a implantação, em 2019, no âmbito do Programa Dupla
Escola, do Ensino Médio Intercultural Brasil-Alemanha em colégio a ser definido pela Secretaria, e dar continuidade
ao curso piloto de língua alemã, em 2018, no Colégio Estadual Horácio Macedo. Esse curso piloto é ministrado por
graduandos em Letras - Português/Alemão da UERJ, sob orientação de docentes do Setor de Alemão, e proporciona a
esses estudantes a oportunidade de vivenciar o fazer pedagógico em uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro e
de participar do processo de desenvolvimento de um projeto pedagógico e de desenho de curso de um modelo
inovador de ensino, o que contribui para uma sólida formação desses futuros professores.

 
Equipe: 

Roberta Cristina Sol Fernandes Stanke, Maria Elisa de Oliveira Scheuenstuhl , Stephanie Godiva Santana de Souza ,
Ebal Sant'Anna Bolacio Filho, Roberto Francisco do Nascimento Júnior, Gabriela Marques-Schäfer.



 
A PRÁTICA DE LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS ATRAVÉS DO CINEMA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARINÊS LIMA CARDOSO

CONTATO: marinesrj@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O ensino da literatura em língua estrangeira, especificamente italiana, apresenta alguns obstáculos no que concerne à
falta de interesse pela leitura de textos literários por parte dos alunos. Porém, observa-se que um filme adaptado de
um romance dispõe de uma boa receptividade nesse mesmo público. O filme apresenta ao espectador uma história
com os mesmos elementos presentes em uma obra literária, como narrador, personagem, espaço e tempo. Entretanto,
o elemento diferenciador mais evidente entre esses dois tipos de narrativa é que o filme dispõe da imagem em
movimento que exerce um grande domínio sobre o público. Neste projeto de extensão, buscar-se-á despertar o
interesse pela leitura de textos literários entre os alunos e a comunidade da UERJ através de romances que foram
adaptados para o cinema. Além disso, serão discutidas as semelhanças e as diferenças entre filme e romance que
foram ocasionadas pelas escolhas feitas pelo diretor no momento em que decidiu contar uma história literária através
de um filme. Assim, ciente de que a adaptação de uma obra literária para o cinema é um processo que possibilita a
divulgação desse texto junto a um público diversificado, espera-se que, ao final dos encontros desse projeto, alunos e
comunidade tenham o mesmo interesse pela leitura de obras literárias como o têm pelos filmes.

 
Equipe: 

Alessandra da Silva Cabral , Deisielly Figueredo Guedes, Leonardo Bhering Ribeiro da Costa.



 
ANDRONICO - REVISTA DE EDUCAÇÃO E ENSINO EM ESTUDOS CLÁSSICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA LEMOS DE LIMA

CONTATO: fernandalimagr@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação da missão e das diretrizes que norteiam a publicação da revista Andronico - Revista de Educação e
Ensino em Estudos Clássicos, uma revista que já nasce interinstitucional e ligada a um grupo de pesquisa do CNPQ
que já tem abrangência internacional: ANDRONICO - Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Educação e Ensino da
Antiguidade Clássica. O grupo em questão tem por líderes uma professora da UERJ e uma professora da UFRJ e
conta com membros docentes e discentes de diferentes universidades do Brasil e da Grécia. A revista pretende ser um
veículo de divulgação de pesquisas e experiências que envolvam os processos de ensino e aprendizagem ligados, de
alguma forma, aos estudos Clássicos. São várias as áreas de abrangência da publicação, entre elas estão Letras,
História, Filosofia, Teatro, Educação. Essas abrangência se dá pelo espírito de congregação de pesquisadores/
educadores cujo interesse esteja voltado para o uso da antiguidade clássica nos processos de educação e ensino, como
se pretende apresentar no poster.

 
Equipe: 

Fernanda Lemos de Lima, Katia Teonia Costa de Azevedo.



 
CEALD – COLABORAÇÃO, ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E LETRAMENTO DIGITAL: O 
DESAFIO DA EQUIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANAINA DA SILVA CARDOSO

CONTATO: janascardoso1@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto tem como objetivo principal diminuir o índice de reprovação e evasão nos níveis iniciais do curso de
Inglês/Literaturas, usando como ações extensionistas cursos de curta duração, eventos, oficinas e rodas de leituras. A
maioria das atividades são abertas para o público interno (alunos do curso de Letras) e externo (professores de
idiomas que tenham interesse em se atualizar). O projeto tem como base uma pesquisa-ação participante (BRANDÃO
e STRECK 2006), pois ocorre em um contexto sociocultural e conta com a participação de diferentes agentes. As
pesquisas participantes são pesquisas sociais e ao mesmo tempo ações educativas, tendo como principal objetivo
conhecer a realidade para poder transformá-la. Neste caso, os participantes, (futuros) professores, são levados a
refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem. Universitários do próprio curso são convidados a participar como
bolsistas ou voluntários (estagiários e monitores), na busca por possíveis soluções para o problema. Mantendo este
caráter qualitativo, o projeto também visa a um melhor entendimento do processo de aquisição de uma língua
adicional, ao considerar a influência das estratégias de aprendizagem (CARDOSO 2016; OXFORD 1990) e pelo uso
de tecnologias de informação e comunicação sobre esse processo. Acredita-se que através da intervenção no processo
cognitivo, pela utilização de atividades que busquem o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, é possível
desenvolver, ao mesmo tempo, competências comunicativas dos alunos, de forma mais reflexiva, colaborativa e
autônoma (CARDOSO 2016, FREIRE 1998). O projeto possibilita o trabalho conjunto entre alunos e professores de
graduação e pós-graduação.

 
Equipe: 

Rafael Conceição Falcão, Tessi Carvalho da Silva, Priscila Rodrigues Cardoso Fonseca, Marcela Iochem Valente,
Ana Paula Tavares de Moraes Silva Cypriano, Elza Maria Duarete Alvarenga de Mello Ribeiro, Claudio Ricardo
Correa, Renata Lopes de Almeida Rodrigues, Luciana Braga Carneiro Leão Junqueira , Juliette Rodrigues
Vasconcellos, Paulo Roberto de Lima Lopes, Janaina da Silva Cardoso, Arthur Bruno Rodrigues Pedrosa, Lidiane
Cintia Costa Gomes da Silva, Evelyn Souza Valverde, Helena da Conceição Gonçalves, Naira de Almeida Velozo,
Livia Cristina Eccard Pinto, Flavia Elisa Cardoso de Souza, Vivian Mendes Lopes, Alessandra Cristina Bittencourt
Alcantara, Rodrigo da Silva Campos, Joris Bianca da Silva, Sonia Melo de Jesus Ruiz.



 
CADERNO SEMINAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIO GARCIA DE ALMEIDA

CONTATO: flavgarc@gmail.com

 

Resumo: 

O Caderno Seminal (e-ISSN 1806-9142) é um periódico multilíngue (português, galego, espanhol, francês, italiano,
inglês e alemão), de publicação semestral, cujo objetivo é divulgar Estudos de Língua e Estudos de Literatura. Sua
versão impressa surgiu em 1994, mantendo-se até 2004, ano da primeira versão digital. No Portal de Publicações
Eletrônicas da UERJ, encontram-se disponíveis 20 números, de 2008 a 2018. Sua classificado CAPES é Qualis B2,
mas, desde 2017, atende a todas as exigências para figurar no estrato A2, pois: Tem Política Editorial claramente
definida, explicitando  abrangência temática; Conta com dois Editores responsáveis; Seu Conselho Editorial inclui
membros com afiliação institucional diversificada, com conselheiros nacionais e estrangeiros; Sua periodicidade é
regular e se encontra atualizada; Os números publicados refletem a afiliação institucional e a titulação dos autores
diversificadas; Todos os artigos contam com Resumo em Língua Portuguesa e em uma língua estrangeira, seguido de
palavras-chave nas duas línguas; Registram-se as datas de recebimento e de aprovação de cada artigo; As chamadas
são abertas com divulgação online; Há especificação das normas de submissão e avaliação pelo sistema duplo cego;
Cada número semestral tem publicado cerca de 14 artigos; Todos os números estão disponíveis em formato digital,
com acesso online para toda a série e garantia de acesso e preservação de todos os números relativos ao período;
Registram-se 20 números publicados ininterruptamente, ao longo dos últimos 10 anos; Os autores dos artigos
publicados ilustram forte heterogenia, com contribuições de diferentes espaços do país e do exterior; Seu Conselho
Editorial/Científico é composto apenas por doutores, nacionais e estrangeiros, de inquestionável reconhecimento;
Encontra-se indexado em no Latindex, Diadorim, Sumário.org, WorldCat, BASE, EZB.

 
Equipe: 

Darcilia Marindir Pinto Simões, André Nemi Conforte, Aparecida Cardoso, Ana Cristina dos Santos, Regina Silva
Michelli Perim, Julio Cesar França Pereira, Matheus Tojeiro, Rayanne Cristina da Silva, Marcelle Pereira Caputo,
Thaiane dos Santos Magalhães, Thainá Santos de Souza, Bruna Souza Marques, Pedro Henrique da Silva Neves,
Tatiane dos Santos Magalhães, Ingrid Andrade Albuquerque, Elen Pereira de Lima, Vinicius Souza Figueredo,
Evertton Alves Galeão  Siliprandy, Catarina Borges de Oliveira Ribeiro, Thaiane Baptista Nascimento, Karine da
Silva Costa André, Karine Sant’ Anna de Andrade, Nathan Sousa de Sena, Tuane Silva Mattos, Raphael Ribeiro
Fernandes.



 
DEL (DÉFICIT ESPECÍFICO DA LINGUAGEM): CONHECENDO POPULAÇÕES EM CONDIÇÕES 
DIFERENCIADAS DE AQUISIÇÃO DA LÍNGUA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARINA ROSA ANA AUGUSTO

CONTATO: marinaaug@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto “DEL (Déficit Específico da Linguagem): conhecendo populações em condições diferenciadas de aquisição
da língua” está vinculado ao Programa de Extensão “Linguagem, Ciência e Divulgação” do Instituto de Letras, tendo
firmado parceria com o LAPAL/Puc-Rio, o qual tem se dedicado à investigação dessa síndrome com continuado
apoio da FAPERJ. O principal objetivo do projeto de extensão é divulgar junto à comunidade interna e externa da
UERJ as principais manifestações encontradas no DEL, um distúrbio que acomete cerca de 5% de crianças para as
quais a aquisição da linguagem não se desenvolveu em um padrão típico. O foco de interesse desse projeto está
voltado para o domínio linguístico de subtipo sintático que dificulta a compreensão e a produção de sentenças
custosas, como: interrogativas QU, relativas e passivas. O projeto visa, também, impactar o entorno da comunidade
acadêmica, atuando em parceria com a Escola Municipal Leitão da Cunha para avaliar as habilidades linguísticas das
crianças do Ensino Fundamental I. Desde o início do projeto, até o presente momento mais de 300 crianças já foram
submetidas ao MABILIN (Corrêa, 2002), uma avaliação da compreensão da linguagem, por meio da qual se
identificam os comprometimentos linguísticos (individualmente) em diferentes níveis. A seguir, as crianças são
submetidas a testagens nas quais se elicia a produção das sentenças linguísticas comprometidas na avaliação da
compreensão. Crianças diagnosticadas com dificuldades linguísticas são submetidas a um programa de estimulação
linguística, com nove sessões de acompanhamento individual. No momento, novas avaliações, voltadas para o
domínio morfossintático, estão em andamento. Adicionalmente, prevê-se o encaminhamento de crianças autistas com
dificuldades linguísticas para o Serviço de Psicologia Aplicada do Departamento de Psicologia da PUC-Rio (SPA).

 
Equipe: 

Jessica Patrocinio Pessanha, Letícia Maria Sicuro Corrêa, Marina Rosa Ana Augusto.



 
DICIONÁRIO ONLINE BILÍNGUE DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS ITALIANO – PORTUGUÊS 
BRASILEIRO / PORTUGUÊS BRASILEIRO -ITALIANO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALCEBIADES MARTINS AREAS

CONTATO: bideareas@gmail.com

 

Resumo: 

O Dicionário On-line Bilíngue de Expressões Idiomáticas é um projeto que tem por objetivo organizar uma base de
dados retroalimentável, contendo expressões idiomáticas em língua italiana e em língua portuguesa do Brasil que
possa auxiliar o trabalho de pesquisadores e tradutores. Partimos de teóricos da tradução e da comunicação como
Erwin Theodor, Michäel Oustinoff, Mona Baker, Paulo Rónai, Romana Jakobson, Rosemary Arrojo e Umberto Eco,
dentre outros, para sedimentar e corroborar a pesquisa que fornece suporte teórico à nossa práxis de tradutores e
professores de tradução.

 
Equipe: 

Alcebiades Martins Areas, Edvaldo Sampaio Belizário, Maria Aparecida Cardoso Santos, Paula Travassos de
Andrade.



 
DESCOBRINDO A CULTURA JAPONESA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELISA MASSAE SASAKI

CONTATO: elisamassae@gmail.com

 

Resumo: 

“Descobrindo a Cultura Japonesa” é um projeto de extensão do Setor de Japonês da Uerj que procura promover
eventos relacionados à cultura e sociedade japonesa, e que conta com as parcerias com o Consulado Geral do Japão
no Rio de Janeiro e com o Global Japan Office – escritório da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio (GJO-
TUFS) na Uerj. Desde o ano passado, temos realizado um ciclo de palestras, no qual um membro do corpo consular
japonês é convidado para apresentar sobre um tema relacionado ao Japão, tais como: (1) “Washoku – a cultura
alimentar tradicional dos japoneses”; (2) “Yurukyara – as mascotes japonesas”; (3) “Na volta do trabalho, casa de
banhos, no fim de semana, termas” – sobre a cultura do banho público no Japão; (4) “O Futuro do Quimono”; (5) “O
policiamento comunitário do Japão”; (6) “A música no Japão” e (7) “Brasil e Japão – comparação sob o aspecto
diplomático”.  Em 2018, realizamos dois eventos: (8) “Os encantos de Hokkaido” (ilha mais ao norte do Japão) e (9)
“História do Mangá Japonês e suas características”. Ao promover esses eventos, temos tido oportunidade de
apresentar diferentes aspectos da cultura e sociedade japonesa, entrando em contato com diversas abordagens sobre o
modo de viver, de se relacionar, ganhar novas visões e perspectivas, permitindo assim ir além do mundo ocidental do
qual somos bastante influenciados. Pretendemos dar continuidade a este “Ciclo de Palestras Descobrindo a Cultura
Japonesa” que tem atingido um público amplo e interessado, não só da Uerj, mas também o público em geral do Rio
de Janeiro. Dessa maneira, este projeto tem contribuído a uma melhor compreensão sobre diferenças culturais,
ampliando horizontes e estreitando os laços entre o Brasil e o Japão.

 
Equipe: 

Barbara Silva Kontz.



 
ELONIHON  - ESTUDOS MIDIÁTICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANETE DA SILVA OLIVEIRA

CONTATO: janete.oliveira@gmail.com

 

Resumo: 

O ELONihon - estudos midiáticos nasceu do crescente interesse pelos produtos midiáticos japoneses e como eles
podem colaborar no ensino de língua e literatura japonesas. Através da contextualização da língua nesses materiais
que ganham sentido na exposição da cultura e da sociedade, o ELO propõe-se a ser um instrumento de divulgação do
Japão e da língua japonesa para os alunos de graduação da Uerj, bem como para a comunidade externa. Paralelamente
também visa construir e estruturar no âmbito da língua e cultura japonesas, um campo de estudo para a semiótica da
mídia a fim de, por intermédio da análise de filmes (animação e live-action) e novelas, ser possível um novo approach
com a cultura e sociedade japonesas e, por conseguinte, construir novos inputs para o ensino de língua e literatura.
Além disse propõe através das mídias sociais como YouTube, Facebook e Blog, um espaço de discussão de temas
pouco ou nada discutidos na academia.

 
Equipe: 

Janete da Silva Oliveira.



 
ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO

CONTATO: cidasal3@gmail.com

 

Resumo: 

Ao longo dos seus dezenove anos de existência, o Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca
excelência na atividade tradutória. O Escritório Modelo de Tradução atualmente está configurado em Centro de
Produção (CP), onde se concentram as atividades de tradução e versão, e o Centro de Estudos Interculturais (CEI),
onde prevalecem as ocorrências de Convênios, Pesquisas e recepção de Pesquisadores. O 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, muitas vezes, versão, o Escritório Modelo também promove a pesquisa e o aprofundamento nos Estudos
de Tradução, através da análise de textos teóricos e palestras sobre o tema. Para tal, O ESCRTRAD conta com uma
bolsista extensão de língua inglesa que atua diretamente no Centro de Estudos Interculturais 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.
As atividades realizadas pela Bolsista de Extensão focalizam a valorização das culturas afro-brasileira e afro-
americana, pesquisando e produzindo textos sobre a Literatura Negra no Brasil, além de desenvolver o
aprofundamento da discussão e prática do tradutor na sociedade enquanto mediador de culturas. Ao realizar versões e
traduções de textos curtos de Autores e Autoras afro-descendentes, se ocupam também da pesquisa sobre aspectos
relacionados à tradução do ‘ser negro’ em diferentes espaços geopolíticos do mundo contemporâneo.
(1750 caracteres com espaço)

 
Equipe: 

Maria Aparecida Ferreira de Andrade Salgueiro (Coordenadora), Ana Beatriz de Oliveira (Bolsista de Extensão
2016-2018), Tuanny Medeiros (Bolsista de Extensão desde abril 2018).



 
FORMAÇÃO DE TRADUTORES: EXPERIMENTANDO A TRADUÇÃO LITERÁRIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES

CONTATO: aliceenglishuerj@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária contribui para a formação de profissionais em
tradução dentro e fora da UERJ e tem forte relação com a Extensão, com o Ensino e com a Pesquisa (em tradução, em
particular) e justifica-se por atender a uma  demanda importante não só do corpo discente do Instituto de Letras da
UERJ como também do Rio de Janeiro, cujas Universidades públicas não oferecem o curso de Tradução Literária, em
particular. Entre seus objetivos específicos, o projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária prevê o
desenvolvimento de uma série de habilidades, tais como:
1.	mobilizar conhecimento aprofundado das línguas e das culturas postas em contato na atividade de tradução; 
2.	incorporar práticas que permitam aprender sobre princípios, normas ou tendências da tradução literária; 
3.	gerenciar seu método de trabalho, tomando decisões de diferentes ordens, como, por exemplo: 
a.	decisões de nível macro, referentes à definição do objetivo socioliterário na direção para a qual irá canalizar seus
esforços; e,
b.	sobre as rotinas de ordem micro, tais como: a quantidade das leituras e revisões dos textos fonte e alvo, o foco
(léxico-gramatical, contextual ou estético), a ordem de cada uma delas, etc.
Diversas atividades foram desenvolvidas durante o ano de 2018, a saber:
1.	leitura de textos que tematizam o processo de tradução literária e que forneçam insumos para a depreensão desses
processos (resenhas, textos teóricos, diversas traduções de uma mesma obra, etc.); 
2.	interação com acadêmicos, tradutores, autores de obras traduzidas, produção de ensaios, seminários, etc; 
3.	tradução de textos que comentam os processos de tradução literária produzidos por tradutores experimentados; 
4.	revisão dos textos traduzidos; 
5.	tradução de textos literários (já traduzidos por tradutores profissionais para comparação).

 
Equipe: 

MARIA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS , ALCEBÍADES MARTINS AREAS, EBAL SANT'ANNA
BOLACIO FILHO, RENATO VENÂNCIO HENRIQUE DE SOUZA, TALITA DE ASSIS BARRETO, VIVIAN
MENDES LOPES.



 
LABORATÓRIO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO SETOR DE ESPANHOL 
(LABESP)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BEATRIZ ADRIANA KOMAVLI DE SANCHEZ

CONTATO: labesp@uerj.br

 

Resumo: 

LabESP: Integração com os demais projetos do Setor de Espanhol da UERJ e com a comunidade de hispanistas do RJ 

O Laboratório de apoio ao ensino, pesquisa e extensão do Setor de Espanhol (LabEsp), criado em 2014, dá
continuidade ao histórico esforço dos docentes desse setor do ILE/UERJ de tentar atender as demandas e necessidade
de recursos materiais manifestadas pelos professores e alunos de espanhol do estado do Rio de Janeiro. Acolhemos os
demais projetos a serem implementados pelo grupo de docentes do Setor, de modo que nossas ações contemplem a
todos com o apoio material e o auxílio presencial de nossa bolsista Proatec. Nosso trabalho objetiva: 1. Apoiar e
auxiliar o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão da língua espanhola, suas
literaturas e culturas, oferecendo um espaço com os recursos necessários para tais atividades e realizando
atendimentos e orientação ao público presencialmente, por telefone ou email; 2. Contribuir no processo de formação
continuada de docentes de espanhol no Rio de Janeiro, através da organização de eventos e apoio a grupos de
pesquisa que tenham esse mesmo foco, como o evento sobre a Base Nacional Comum Curricular em julho de 2018. O
LabESP localiza-se na sala G do complexo de salas da 11.111-F, local com certas restrições de índole infraestrutural,
porém gentilmente cedido pelo ILE e compartilhado com o Laboratório de Espanhol Virtual (LabEV). A parceria
com o LabEV não apenas centra-se na utilização da mesma sala e no uso comum de equipamentos, mas também no
trabalho centrado no ensino, pesquisa e extensão universitária, além da atuação da bolsista Proatec, cujo projeto
contempla ambos os laboratórios. Nosso acervo bibliográfico, constituído por material já existente em nosso espaço
físico e por doações espontâneas de usuários, já conta com aproximadamente 1550 títulos, somando-se a
aproximadamente 200 materiais audiovisuais de natureza didática, fílmica ou mesmo amostras reais de uso da língua

 
Equipe: 

Nívea Guimarães Doria.



 
LABSEM - LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR DE SEMIOTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES

CONTATO: labsem.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Treinar e aperfeiçoar técnicos de nível superior e/ou médio nas variadas áreas
do Design, com habilidades de produção em design gráfico e digital, em diferentes ações de apoio ao Laboratório
Multidisciplinar de Semiótica: Estudos, Pesquisas, Eventos e Produção, Semiótica Verbal, Não-Verbal e Sincrética
(LABSEM), a fim de atender, na prestação de serviços cooperados, aos diversos projetos: Iniciação Científica,
Extensão, Estágio Interno Complementar, Iniciação à Docência, Monitoria, além de Grupos de Pesquisa certificados
junto ao Diretório de Grupos do CNPq e outros, que desenvolvem suas ações junto ao Laboratório. Assim, ampliar a
atuação institucional, interinstitucional e internacional nas produções do LABSEM e projetos parceiros, com apoio
profissional de qualidade, garantindo a modernização e o aperfeiçoamento das ações e dos serviços prestados pelo
LABSEM.

 
Equipe: 

Flavio Garcia de Almeida, Raphael Ribeiro Fernandes, Nathan Sousa de Sena, Tatiane dos Santos Magalhães, Ingrid
Andrade Albuquerque, Elen Pereira de Lima, Vinícius Souza Figueredo, Evertton Alves Galeão Siliprandty, Catarina
Borges de Oliveira Ribeiro, Thayane Baptista Nascimento, Matheus Tojeiro, Rayanne Cristina da Silva, Marcelle
Pereira Caputo, Thayane dos Santos Magalhães, Thainá Santos de Souza, Bruna Souza Marques, Karine Sant'Anna de
Andrade, Tuane Silva Mattos.



 
LETI - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DEISE QUINTILIANO PEREIRA

CONTATO: deisequintiliano@uol.com.br

 

Resumo: 

O ponto de partida de uma reflexão pedagógica do Projeto LETI (Línguas Estrangeiras para a Terceira Idade), uma
das vertentes do PROGRAMA LICOM,  baseia-se numa necessidade real: a existência de significativa demanda,
derivada do aumento da expectativa de vida da população brasileira, ressaltando a importância da aprendizagem de
uma língua estrangeira como atividade terapêutica e como a constituição de um nicho de trocas culturais
intersubjetivas. Referência nacional sobre o tema, a UNATI desenvolve ações de Extensão, Ensino e Pesquisa
voltadas para o idoso, que, não raro, expressa seu interesse pelo projeto em razão de necessidades individuais de
ampliação do conhecimento num mundo sabidamente digital e do regate de memórias pessoais adquiridas em outro
momento histórico. Além da configuração em oficinas de 5 Línguas Estrangeiras – Alemão, Espanhol, Francês,
Inglês e Italiano, o locus de atuação erige-se como espaço de convivência, onde se desenvolvem práticas pedagógicas
ministradas por estagiários de iniciação à docência, bem como delineia um profícuo campo de observação para alunos
de Letras, de Psicologia, de Pedagogia que se dedicam ao desenvolvimento de investigações sobre a Terceira Idade,
num reconhecimento do pioneirismo da UERJ, nessa matéria. Para tanto, as atividades apoiam-se em dois pilares
centrais: além de representar um excepcional espaço para a realização de estágios de ID, promovendo a melhoria da
qualidade de vida do idoso e reafirmando a função social da Universidade Pública, insta os estagiários a produzirem
criativos e lúdicos materiais didáticos – praticamente inexistentes no mercado editorial. É assim definida a espinha
dorsal da excelência de nossa instituição, caracterizada por qualidade intelectual, inclusão social, ousadia cultural e
consolidação de espaços educacionais, marca exógena de uma atuação que transcende à clausura dos tapumes
acadêmicos, em consonância com os princípios definidos nas ações da UERJ SEM MUROS.

 
Equipe: 

DEISE QUINTILIANO PEREIRA, EBAL SANT'ANNA BOLACIO FILHO , ANGELA MARINA CHAVES
FERREIRA , EDVALDO SAMPAIO BELIZARIO , VIVIAN MENDES LOPES , Thaís Alves dos Santos, Pedro
Paulo de Oliveira Cabral , Rafaela Lomba Bartolomei, Bruna dos Santos de Oliveira, Juliana Musetti de Assis,
Thamires Salles Tavares, Tuanne Mercedes Marques Gomes dos Santos, Larissa Santos Marins, Rafaela Cordeiro
Couto, Arthur Reis de Melo , Henrique Carrarini .



 
LABEV - LABORATÓRIO ESPANHOL VIRTUAL

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUÍSA PERISSÉ NUNES DA SILVA

CONTATO: luisaperisse@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O LabEV é um laboratório de referência de estudo e informação para alunos e professores de língua espanhola, que
está localizado no Instituto de Letras da UERJ. O objetivo do LabEV é oferecer ao público-alvo os recursos das
tecnologias de informação necessários para tornar mais dinâmicos o processo de aprendizagem e de ensino do
espanhol, o compartilhamento de informações relevantes da área e a formação continuada dos professores desse
idioma. Para tal, o projeto conta com um banco de dados contendo materiais didáticos que estimulam a troca de
experiências entre os professores, auxiliando-os em suas práticas didáticas. Além disso, utilizamos as redes sociais e a
plataforma Moodle para a divulgação de informações de interesse de nossos usuários, como congressos,
oportunidades de bolsas de pesquisa, vagas para concursos da área e etc. E, por fim, realizamos palestras virtuais
sobre a temática de ensino e língua espanhola, mediadas pelos bolsistas, com palestrantes convidados. Dessa forma,
as contribuições do projeto são a formação pela interação, o acesso ao conhecimento e a produção de materiais.

 
Equipe: 

JESSICA MILESI VIANNA, REJANE BRITO DE CARVALHO, NIVEA G DORIA, LUISA PERISSÉ NUNES DA
SILVA.



 
LABORATÓRIO DE GESTÃO E PRÁTICA DE ENSINO EM ITALIANO – LABGESTI

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES

CONTATO: clppraxedes@gmail.com

 

Resumo: 

A tradução do livro Tradurre la Tradizione - Sardegna: su ballu, i corpi, la cultura, de Franciscu Sedda, envolve
diversos aspectos, entre eles os culturais que, se estudados cuidadosamente e com um aporte teórico bem definido,
propiciarão aos participantes desse processo uma compreensão do modo de vida, história, línguas e dialetos todos eles
envolvidos no que chamamos de cultura. O percurso que foi desenvolvido com os estudantes voluntários, pois não
nos foi concedida bolsa de extensão, considerou o estudo minucioso de su ballu, sintagma que em sardo remete para
momentos da cultura desse povo. A base teórica usada foi a da Semiótica das Culturas, (Lotman).

 
Equipe: 

Carmem Lucia Pereira Praxedes, Maria Aparecida Cardoso Santos, Alcebiades Martins Arêas.



 
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS E DE 
DIVERSIDADES NA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CRISTINA DOS SANTOS

CONTATO: anacrissuerj@gmail.com

 

Resumo: 

Cada vez mais os textos literários destinados a crianças e jovens e suas adaptações têm ocupado espaços de
visibilidade nos meios culturais, nas esferas acadêmicas e na formação do futuro professor. Entretanto, nem sempre a
seleção e a utilização desses textos são feitas de forma crítica em sala de aula, de modo a não naturalizar os modelos
identitários estereotipados perpetuados nas histórias que menosprezam personagens segundo sua raça-etnia,
diversidade cultural, gênero e/ou faixa etária. Por isso, há a necessidade de levar o futuro professor e o professor que
atua em sala de aula a ressignificarem os discursos das representações sociais estereotipadas e preconceituosas
presentes em muitos textos infantojuvenis, com vistas ao alargamento de sua consciência (e consequentemente
também a de seu aluno) frente ao eu, ao outro e ao mundo. Com esse objetivo, o Projeto oferece aos futuros
professores de Letras e Educação e professores atuantes do ensino Fundamental e Médio oficinas que oportunizam a
possibilidade de refletir e discutir questões de ordem teórico-práticas relativas a obras da Literatura Infantojuvenil, em
diálogo interdisciplinar, e dinamizam diferentes ferramentas e estratégias para o desenvolvimento de atividades
práticas com esses textos que permitam alargar o olhar a temáticas concernentes às representações identitárias e
diversidades. Dessa forma, o Projeto ilumina temas contemporâneos e polêmicos na sociedade atual e desdobra-se em
um espaço para a formação de cidadãos conscientes e profissionais qualificados para que, em sua práxis, valorizem a
presença, a história e a cultura de personagens marcadas pela diversidade e pela busca de afirmação identitária. As
oficinas são uma oportunidade para que se desenvolva uma reflexão sobre a  prática docente e confeccionem material
para o uso em sala de aula,  oferecendo à comunidade externa oportunidades de acesso ao conhecimento desenvolvido
na Universidade.

 
Equipe: 

ana Cristina dos Santos, Regina Silva Michelli, Flavio Garcia de Almeida, Norma Sueli Rosa Lima, Eloisa Porto
Correa, Marcia Cabral da Silva.



 
LABORATÓRIO DE PUBLICAÇÕES LIMA BARRETO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAVI PESSOA CARNEIRO BARBOSA

CONTATO: davipessoacarneiro@gmail.com

 

Resumo: 

No pôster que apresentaremos na próxima edição do Uerj Sem Muros, pretendemos dar a ver o trabalho realizado
pelo Laboratório de Publicações Lima Barreto (Selb) em seus primeiros meses como projeto de extensão
institucionalizado. Além do caráter de prestação de serviços do projeto, o Selb também tem se enveredado por
iniciativas próprias nos campos (a) da capacitação, (b) da teorização e (c) da produção de (e sobre) livros na
universidade, especificamente no curso de Letras. Nos poucos meses de atuação, o laboratório já pôde demonstrar seu
vigor em cada um desses itens do trinômio que nos marca. Nessa apresentação, além de publicizarmos nossa atuação
nos últimos meses e nossas atividades correntes, vamos também introduzir as pretensões futuras do projeto, como um
grande evento a ser realizado em dezembro de 2018.

 
Equipe: 

Phellipe Marcel da Silva Esteves, Iuri Pavan Dias.



 
LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS RENASCENTISTAS

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRÍCIA ALEXANDRA GONÇALVES

CONTATO: patricialexg@gmail.com

 

Resumo: 

Através do pôster, apresentaremos a pesquisa realizada ao longo deste ano e apresentaremos o produto obtido da
pesquisa do biênio anterior, o ebook "O paraquedas de Da Vinci e outras invenções do Renascimento".

 
Equipe: 

Alcebiades Martins Arêas, Deisiélly Figueiredo Guedes.



 
LER, INTERPRETAR E PRODUZIR CIÊNCIA HOJE: EPISTEMOLOGIA E SUBALTERNIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JULIA SCAMPARINI FERREIRA

CONTATO:  juliascamparini@gmail.com

 

Resumo: 

Na apresentação de pôster nessa edição do Uerj Sem Muros, o projeto Ler, interpretar e produzir ciência hoje:
epistemologia e subalternidade pretende dar a ver os primeiros passos rumo à escrita de ensaios da Enciclopédia de
popularização da ciência. Atualmente, já criamos uma conta na Plataforma Medium, e em breve vamos alimentá-la
com ensaios regulares que demonstrarão como o nosso instrumento de escuta, centrado nos trabalhadores
terceirizados subalternizados da UERJ, tem funcionado. Todos os ensaios têm sido escritos com base na Análise do
Discurso pêcheuxtiana, da epistemologia (principalmente mediante leituras de Bachelard e Feyerabend) e dos estudos
subalternos (com leituras de Spivak). Além disso, as alunas darão um panorama geral de como tem sido a presença de
José Guajajara, da Aldeia Maracanã, no projeto.

 
Equipe: 

Phellipe Marcel da Silva Esteves, Isabelle Soares dos Santos Antonio, Lea Camila de Souza Ferreira.



 
MATERIAL AUDIOVISUAL NA AULA DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA (E/LE)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUÍSA PERISSÉ NUNES DA SILVA

CONTATO: luisaperisse@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O projeto Material Audiovisual na Aula de Espanhol/ Língua Estrangeira objetiva levar produtos audiovisuais
legendados em espanhol que circulam fora da escola (filmes e séries, principalmente) para dentro das salas de aula de
Ensino Médio, com a finalidade de proporcionar aos jovens alunos a criação de diálogos e espaços de contato com
diferentes culturas hispânicas. O projeto visa a atender à necessidade de professores de espanhol do Rio de Janeiro de
acesso não só a diferentes materiais audiovisuais legendados em espanhol para trabalhar em classe, como também a
uma variedade de propostas didáticas que possam ser utilizadas por eles em suas práticas docentes. O uso de filmes
em salas de aula é uma ação de resposta às novas demandas do aluno do século XXI, cada vez mais alinhado ao uso
de meios tecnológicos, virtuais e multimídias como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido,
selecionamos filmes que representam diferentes contextos sociais, políticos, culturais, econômicos e ideológicos a fim
de integrar, nas aulas de espanhol, questões fundamentais sobre língua, cultura, ensino e tecnologia.

 
Equipe: 

LARISSA MARINS, LUISA PERISSE NUNES DA SILVA.



 
MATRAGA (REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS) NO SEER

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARINA ROSA ANA AUGUSTO

CONTATO: letrasmatraga@uerj.br

 

Resumo: 

Este pôster tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido junto ao Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ,
no que diz respeito ao periódico Matraga, ali hospedado desde 2015. Trata-se de um periódico do Programa de Pós-
graduação em Letras, criado em 1986, que passou a ser uma publicação quadrimestral, a partir de 2017. A Equipe
Editorial da revista faz todo o acompanhamento do fluxo editorial pelo Portal. Além disso, o bolsista deste projeto
acompanha a produção editorial da revista, desde o gerenciamento de e-mails, à revisão e formatação, passando pelo
contato que os editores têm com a diagramação e a gráfica, o envio das revistas aos autores e, por fim, verificando a
disponibilização da edição no site. Faz-se, ainda, um acompanhamento do número de artigos publicados em cada
edição, as instituições dos articulistas e o perfil dos entrevistados, na seção de Entrevistas, recentemente incorporada
às edições.

 
Equipe: 

Marina Rosa Ana Augusto, Daiana Ferreira Marinho Gomes.



 
METANOIA – NÚCLEO DE LITERATURA E CULTURA CLÁSSICAS.

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DULCILEIDE VIRGINIO DO NASCIMENTO

CONTATO: dulcinascimento@bol.com.br

 

Resumo: 

O pôster apresentará um resumo das atividades do projeto Metanoia e como o mesmo tem possibilitado que diversos
segmentos da sociedade tenham acesso — seja através dos cursos de extensão, seja através das atividades promovidas
pelo projeto — a informações relacionadas às áreas de literatura e cultura clássicas, e às pesquisas desenvolvidas
pelos pesquisadores colaboradores. O impacto que tais atividades têm na formação dos estudantes é notório. Tal
constatação é comprovada através do registro do número de consultas feitas aos estagiários (bolsista e voluntários) e
aos membros docentes do projeto; do número de trabalhos relacionados aos estudos clássicos, apresentados por
alunos da graduação e da pós graduação, durante o nosso congresso anual, que tem como tema norteador as relações
interdisciplinares entre literatura, teatro e cinema; bem como ao número de consultas feitas à nossa biblioteca e à
constante busca pelos cursos oferecidos pelo projeto. O projeto já está se tornando referência, visto que discentes de
outras universidades públicas (UFRJ, UFF e UNIRIO), e de outros cursos da UERJ (psicologia, história, filosofia,
pedagogia e serviço social) já estão nos procurando, ora para participar do grupo de tradução e para se associar ao
projeto como pesquisador, ora em busca de obter respostas para suas dúvidas.
Este projeto, portanto, tem impactado socialmente à medida que oferece cursos de extensão abertos à comunidade
externa, disponibiliza os textos produzidos durante a confecção desses cursos, destacando a forma como a narrativa
literária tem chegado aos palcos teatrais atemporais e às telas dos cinemas, bem como analisa o tratamento que o texto
recebeu, desde a sua origem até as mais diversas formas de adaptações e mudanças demonstrando a atemporalidade
do referencial clássico.

 
Equipe: 

Giovanna França Akerman.



 
MEDIALÍNGUA - FORMAÇÃO LIVRE EM MEDIAÇÃO LINGUÍSTICA E CULTURAL

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANELISE FREITAS PEREIRA GONDAR

CONTATO: anelisegondar@gmail.com

 

Resumo: 

Serão apresentados todos os objetivos do projeto, eventos realizados, cronograma de atividades anual e propostas
recebidas.

 
Equipe: 

Anelise Freitas Pereira Gondar.



 
MITOLOGIA TAMBÉM SE CONTA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO

CONTATO: ff017066@gmail.com

 

Resumo: 

Pretende-se, com este projeto, levar o conhecimento da Mitologia greco-latina por meio da contação de histórias aos
alunos do ensino fundamental II do Colégio de Aplicação da UERJ e de escolas públicas municipais. Busca-se, com
isso, criar um ambiente lúdico, divertido, no qual, o aluno, sem perceber, será inserido no universo     da mitologia,
recebendo informações que lhe servirão de conteúdo para a elaboração de redações e trabalhos,     e que também
servirão de incentivo para a leitura de livros, quer clássicos adaptados à sua faixa etária,    quer  de autores nacionais
ou estrangeiros que abordem o assunto. Com certeza, a execução deste projeto  será     mais um instrumento que
disponibilizará, em outro momento, ao regente de turma um espaço de discussão  em  sala de aula, que terá, como
consequência, a realização de atividades que envolvam a sua disciplina  e  o  conteúdo da história que seus alunos
ouviram e assistiram. As disciplinas que serão contempladas com  o   projeto     são Língua Portuguesa,  Literatura,
História  e  Geografia.  Partindo   da   premissa   de   que   a   mitologia    não  é desconhecida ao público infantil,
uma  vez  que,  em  nossos  dias,  ela  é bastante explorada em filmes,vídeos, livros e jogos, planeja-se levar o
discente a “mergulhar” mais  aprofundadamente  no  universo   mitológico. Para tanto, recorre-se ao expediente da
contação de histórias, que, por meio de recursos audiovisuais, levará o aluno a aprender  de  forma  divertida  os
mitos  greco-latinos,  bem  como  lhe  dará  a  oportunidade  de interagir, ser participante  ativo do  processo  ensino-
aprendizagem.  O  emprego  de  recursos  audiovisuais  não  se  limitará apenas ao  DataShow  ou  à  apresentação
de  filmes infantis, mas recorrer-se-á principalmente à dramatização dos bolsistas  vinculados  ao  projeto.  Além  de
gestos  e  recursos vocálicos,  eles  farão  uso, ainda, de livros, imagens e vestimentas que ajudarão a levar o aluno ao
universo narrativo.

 
Equipe: 

Natalia Bernardina de Oliveira, Eloisse Elias Caputo Neves, Gregory Victor Ferreira da Silva.



 
NUPPLES - NÚCLEO DE PESQUISA E ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA/SEGUNDA 
LÍNGUA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO

CONTATO: nupples@nupples.pro.br

 

Resumo: 

Este pôster divulga as atividades de apoio à produção de matérias didáticos no âmbito do Projeto NUPPLES/UERJ. O
referido projeto tem como foco principal a formação de professores especializado no ensino de português língua não
materna, visando tanto à atuação no contexto presencial quanto no contexto online de ensino-aprendizagem.  Assim,
apresenta dados que resultam da análise e produção de materiais didáticos tanto para a modalidade presencial como
para a modalidade semipresencial. O Projeto propõe oficinas e reuniões de estudos para instrumentalizar os
professores-bolsistas no uso de TICs e na produção de materiais didáticos para ensino de português como segunda
língua para estrangeiros. Os materiais didáticos são produzidos em consonância com os objetivos e conteúdos,
previstos para os cursos de português para estrangeiros, e em parceria entre o bolsista de extensão e professor-bolsista
de Iniciação à Docência. Sem prescindir das atividades administrativo-pedagógicas, relativas à organização de cursos,
eventos e execução de rotinas de secretaria, o Projeto fomenta um trabalho dialógico e reflexivo que permite,
articulados ao planejamento de aulas, a melhoria da qualidade do ensino e da atuação do professor em contextos
específicos.

 
Equipe: 

Lucas Alves de Souza, Nathalia Fonseca Teixeira, Jonas dos Santos Silva , Claudia Suely Rosa Marapodi, Camila de
Oliveira Melo .



 
NUPPLES – AVALIAÇÃO DA PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO

CONTATO: nupples@nupples.pro.br

 

Resumo: 

Este projeto contribui para reflexão sobre as políticas linguísticas de internacionalização da UERJ na medida em que
propõe uma Certificação Interna de avaliação da proficiência em Língua Portuguesa para alunos estrangeiros. Em
termos mais amplos, trata-se de uma ação preparatória à candidatura da UERJ a Posto Aplicador do CELPE-BRAS.
Em termos mais imediatos, se justifica face à demanda recorrente de alunos intercambistas que, ao concluírem seus
cursos, apresentam exigências de seus países ou instituições de origem para comprovação de suas competências e
habilidades em português. Além disso, constitui-se também em uma demanda de alunos que optaram por não seguir
os cursos de português da UERJ por já dominarem português. Seus países ou instituições, não raro, também exigem
comprovantes de sua proficiência, mas nem sempre há tempo hábil para que se candidatem ao CELPE-BRAS que é
acontece duas vezes ao ano. O Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como Língua Estrangeira/Segunda Língua
(NUPPLES) apresenta neste Pôster os resultados do desenvolvimento de oficinas de estudo teórico-metodológico
sobre avaliação de proficiência em língua portuguesa e da aplicação efetiva de instrumentos de avaliação, envolvendo
a Equipe do NUPPLES. A partir desses estudos, são propostos critérios para a elaboração da prova de Proficiência e
de outras avaliações como provas de nivelamento etc. que medem dos resultados da aprendizagem às potencialidades
de uso da língua. Esses critérios são cotejados com as recomendações e modelos já existentes na área e, a partir de
testagens regulares, são resultam em versões preliminares do instrumento de avaliação. Neste processo, estão
envolvidos alunos de graduação, pós-graduação e professores dos cursos de Letras que atuam na aplicação dos
instrumentos de avaliação, anterior e posteriormente às testagens preliminares.

 
Equipe: 

Nathalia Fonseca Teixeira, Débora Marinho Guerra, Lucas Alves de Souza, Claudia Suely Rosa Marapodi.



 
NEUROCIÊNCIA DA LINGUAGEM: PROPOSTAS DIDÁTICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIJE SOTO

CONTATO: marije.soto@uerj.br

 

Resumo: 

Este projeto utiliza de plataformas digitais, como seu próprio site www.eneling.com.br, Facebook e Instagram, para a
divulgação de estudos na área da neurociência da linguagem com o objetivo de melhorar a sua articulação com o
ensino de línguas, promovendo uma reflexão crítica sobre a relevância de estudos neurocientíficos e fazê-los mais
acessíveis ao público alvo, graduandos de faculdades de letras, professores atuantes e futuros, e investigando seu
potencial educacional ao transformá-los em propostas didáticas concretas.
Um grupo de 5 voluntários e um bolsista produz material didático em diversas mídias, como vídeos, textos,
entrevistas e quizes. Esse material é disponiblizado no site, e divulgado via Facebook e Instagram para que o alcance
ao público-alvo seja maior e mais interativo. Neste ano, já foram abordados, por exemplo, assuntos como a
investigação da variação linguística na neurociência, o relativismo linguístico, o desenvolvimento do córtex auditivo
durante a gravidez, a aquisição de linguagem atípica (em crianças com distúrbio específico da linguagem e crianças
com autismo). Ademais, contamos com um canal no youtube que apresenta os videos da própria produção, bem como
produzimos legendas em português para videos originalmente em língua estrangeira. O projeto também posta
semanalmente sobre assuntos ligados à temática do projeto oriundos de revistas, jornais, sites educativos e youtube.
Entende-se que a articulação nas redes sociais, nos dias atuais, proporciona oportunidades de colaboração entre os
vários polos atuantes na área da neurociência da linguagem superando distâncias físicas (como, por exemplo, o
Instituto do Cérebro no Rio Grande do Sul ou a UFAL em Alagoas). Ao mesmo tempo, o envolvimento da ciência
com as redes sociais permite atingir um público maior, isto é, um alcance que não se limite somente aos profissionais
da área, mas que também atinja pessoas que têm interesse em descobrir novos assuntos de uma maneira mais
dinâmica e interativ

 
Equipe: 

Wellington Couto de Almeida, Bruna Alves de Morais, Viviane Roux Correa Bruno, Léa Camila Souza Ferreira,
Jéssica Alvarenga, Fabrício Gomes Paiva.



 
O ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (E/LE) NAS SÉRIES INICIAIS DO  ENSINO 
FUNDAMENTAL: UMA NOVA PERSPECTIVA NA FORMAÇÃO DOCENTE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RODRIGO DA SILVA CAMPOS

CONTATO: rodrigocampos.rsc@gmail.com

 

Resumo: 

Nosso pôster 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 CAp-UERJ. Nosso curso está
fundamentado a partir de uma perspectiva discursiva (MAINGUENEAU, 2004), intercultural (PARAQUETT, 2010)
e lúdica (MARANHÃO, 2007; VYGOTSKY, 1991, 1998) 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.

 
Equipe: 

Amanda Marques Moreira.



 
OFICINAS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NA ESCOLA - OLEE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERIDIANA SKOCIC MARCHON

CONTATO: veridianaskocic@gmail.com

 

Resumo: 

Este projeto Oficina de Línguas Estrangeiras em Escolas (OLEE) integra o Programa de Extensão Línguas para a
Comunidade (LICOM), do Instituto de Letras, e está voltado para a ampliação de espaços de ensino e de
aprendizagem de línguas, com o propósito deabrir discussões sobre questões teóricas e metodológicas relacionada à
formação do professor de línguas e ao seu trabalho. Sua principal vinculação é com a escola regular de ensino básico,
entendida como espaço de construção de conhecimentos, de luta contra as exclusões,
de integração dos brasileiros e de construção da cidadania. A educação oferecida pela escola tem compromisso de
garantir as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos que atuem na sociedade de forma crítica
e participativa. Nesse âmbito, as línguas estrangeiras são coparticipantes da construção do engajamento discursivo
dos alunos. Este projeto, portanto, filia-se a esse entendimento de escola e de ensino de línguas estrangeiras.

 
Equipe: 

VERIDIANA SKOCIC, ELISA FIGUEIRA DE SOUZA CORRÊA, ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES
STANKE, GABRIELA MARQUES-SCHUFER, RODRIGO DA SILVA CAMPOS, Leandra Marchezi dos Santos,
Mayara Junger de Souza Martins, Mariana Mendes de Souza, Thayana de Souza Araujo, Kelli Cristina Correia Salles,
Stephanie Godiva Santana de Souza, Ana Cecilia Penna Schinke, Ana Luisa Gitirana Gomes, Ana Emanueli Viana
Lopes, Leonardo Bhering.



 
PLA - PROJETO EM LÍNGUAS ADICIONAIS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SABRINA BALTOR DE OLIVEIRA

CONTATO: sabrinabaltor@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentar os resultados obtidos pelo projeto Licom/PLA em seu primeiro ano de existência. 
Explicar o objetivo de cada um dos cursos oferecidos no ILE: francês com fins acadêmicos; inglês com fins
acadêmicos e espanhol com fins acadêmicos. 
Apresentar os cursos dados em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz em seu programa de pós-graduação: Curso de
Inglês profissional para secretárias; Português para estrangeiros; Produção de textos acadêmicos em inglês; Inglês
Instrumental para docentes; Inglês instrumental para técnicos.
Apresentar os novos cursos que iniciaremos a partir de setembro: redação acadêmica em Língua Portuguesa e Italiano
com fins acadêmicos.

 
Equipe: 

Tânia Maria Granja Shepherd, Daniel Augusto Pereira Silva, Flávio Souza, Lisiane Masson Bastos, Sabrina Baltor de
Oliveira, Ana Cristina dos Santos, Alexandre do Amaral Ribeiro, Patrícia Bértoli Dutra, Ana Paula Tavares de
Moraes Silva Cypriano.



 
PLIC - PROJETO DE LÍNGUAS PARA A COMUNIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDUARDO DA SILVA DE FREITAS

CONTATO: efreitasleco@gmail.com

 

Resumo: 

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.

 
Equipe: 

LAURA BARBOSA CAMPOS, ANA CRISTINA DOS SANTOS, SATOMI TAKANO KITAHARA, MARIA
ALICE GONCALVES ANTUNES, STELA MARIA SARDINHA CHAGAS DE MORAES, ALCEBIADES
MARTINS AREAS, PEDRO ARMANDO DE ALMEIDA MAGALhÃES, LUCIENE DE LIMA OLIVEIRA,
CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARINÊS LIMA CARDOSO, SABRINA BALTOR DE
OLIVEIRA, ANA PAULA TAVARES DE MORAES SILVA CYPRIANO, ELDA FIRMO BRAGA, ALEXANDRE
DO AMARAL RIBEIRO, EBAL SANT'ANNA BOLACIO FILHO, ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES
STANKE, JANETE DA SILVA OLIVEIRA, TANIA MARIA NUNES DE LIMA CAMARA, EDUARDO DA
SILVA DE FREITAS.



 
PORTUGUÊS PARA REFUGIADOS NO BRASIL

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): POLIANA COELI COSTA ARANTES

CONTATO: polianacoeli@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O projeto agrega iniciativa de caráter inovador no Brasil, por associar um trabalho efetivo de inserção de refugiados
em nossa comunidade linguística, que assegura práticas de ensino 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. Como parceira, a CáritasRJ recebe, em conjunto com a ONU/ACNUR e o Ministério da Justiça/
MJ, os refugiados que chegam ao Brasil e entre as ações de acolhimento, é oferecido curso de português. Desde 2014
iniciou-se a parceria com a Uerj para a supervisão e elaboração de materiais didáticos
em que se fundamentam matrizes descritivas funcionais, como temas de interesse dos refugiados, contemplando suas
necessidades funcionais de comunicação em português e sua integração cultural. O projeto atende semestralmente
cerca de 80 refugiados de mais de 30 diferentes nacionalidades, dentre os
quais se encontram homens, mulheres, jovens, adultos e crianças.

 
Equipe: 

Nathally de Souza Silveira Freitas, Poliana Coeli Costa Arantes .



 
PREPARANDO MAIS JOVENS PARA O FUTURO: OFICINAS DE LÍNGUA JAPONESA NAS ESCOLAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELISA FIGUEIRA DE SOUZA CORRÊA

CONTATO: elisa.correa@uerj.br

 

Resumo: 

Apresentaremos um pôster com o resumo e os resultados das atividades letivas realizadas no Colégio Pedro II -
Unidade Tijuca II, ao longo do primeiro semestre de 2018. 
Este projeto é uma parceria entre a UERJ e o Global Japan Office da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio
(instalado na UERJ), o Colégio Pedro II e a JICA (Japan International Cooperation Agency).
A coordenação está a cargo da professora adjunta Elisa Figueira (ILE) e as aulas são ministradas pela professora
voluntária sênior da JICA, Mari Fujiwara. O projeto também conta com um bolsista da graduação, Pedro Gabriel
Haddad Mesquita de Monteio Marinho.
Ao longo deste semestre, formamos e ministramos aulas para duas turmas de alunos do Ensino Fundamental no
Colégio Pedro II – Tijuca II, com o intuito: (1) de divulgar a língua e cultura japonesas; (2) de criar um campo de
estágio supervisionado para os alunos da Licenciatura do curso de Português/Japonês da UERJ.
Pudemos notar que há grande interesse entre os alunos em idade escolar pela língua e cultura japonesas, de modo que
acreditamos estar, por um lado, atendendo ao interesse desses jovens e, por outro, às necessidades dos alunos da
Universidade, que careciam de um espaço de estágio real, onde observar a atuação de uma professora de língua
japonesa formada. 
Dessa forma, o projeto tem se mostrado bastante exitoso em todos seus objetivos. Em 2017, este projeto aconteceu no
CEFET – Campus Maracanã.

 
Equipe: 

Pedro Gabriel Haddad Mesquita de Monteio Marinho, Mari Fujiwara.



 
PRODUÇÃO DE MATERIAIS BILÍNGUES PARA O ATENDIMENTO DE REFUGIADOS EM UNIDADES 
DE SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): POLIANA COELI COSTA ARANTES

CONTATO: polianacoeli@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Buscamos, em parceria com a Faculdade de Enfermagem, realizar ações de acolhimento a refugiados por meio da
produção de materiais educativos bilíngues de divulgação de cuidados e promoção à saúde para refugiados. O projeto
pretende possibilitar o acesso a direitos e políticas públicas na área da Saúde através de participação de uma equipe
interdisciplinar (Instituto de Letras e Faculdade de Enfermagem) junto ao grupo de refugiados e solicitantes de
refúgio atendidos pela Cáritas-RJ para a elaboração de materiais bilíngues a ser distribuído em unidades de saúde que
atendam a esse público. Considerando que a educação é um processo transformador de realidades sociais, buscamos
incluir em nosso grupo de trabalho, a participação do público-alvo (refugiados e solicitantes de refúgio) para a
produção de conhecimento coletiva, para que o grupo possa desenvolver ferramentas e metodologias de trabalho que
possam ser posteriormente difundidas em outras comunidades.

 
Equipe: 

Poliana Coeli Costa Arantes , Patrícia Lima.



 
PROGRAMA DE ESTUDOS DO CENTRO FILOLÓGICO CLÓVIS MONTEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO MORAES CAETANO

CONTATO: marcelomcaetano@gmail.com

 

Resumo: 

Nossos objetivos e metas são permanentes: orientar a comunidade
externa e interna a respeito do funcionamento da língua portuguesa em
sua modalidade padrão. Assim, atendemos à
comunidade por e-mail (cefiluerj@gmail.com), por telefone
(2334-0186) ou presencialmente (UERJ, Campus Maracanã, sala
11.010). Além disso, fazemos revisões de textos acadêmicos ou não
acadêmicos, sem nenhum custo para o interessado. Para a formação de
nosso estudante, isso é extremamente positivo: não podemos deixar de
ter em vista que nosso bolsista é um futuro docente, e, como tal, tem
de lidar com o público, dando respostas rápidas, contextualizadas e
atualizadas. Nesse sentido, o Programa de Estudos do Centro
Filológico Clóvis Monteiro é uma via de mão dupla, como é desejável
em uma atividade de extensão. Além disso, a vocação que tem o
projeto para a investigação faz dele uma atividade que vai além das
demandas de extensão.

 
Equipe: 

MARCELO MORAES CAETANO, André Nemi Conforte, FLÁVIO DE AGUIAR BARBOSA, PAULO CESAR
COSTA DA ROSA, ANA CRISTINA DOS SANTOS MALFACINI, CLAUDIA MOURA DA ROCHA, CYNTHIA
ELIAS DE LELES VILACA, MARCELO GOMES BEAUCLAIR.



 
PROGRAMA DE LEITURA DA UERJ (LERUERJ)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES

CONTATO: brunodeusdara@gmail.com

 

Resumo: 

O Programa Ler Uerj foi criado, em 1997, com o propósito original de incentivar e promover a leitura do âmbito da
Uerj e da comunidade externa. Ao longo desses 20 (vinte) anos de funcionamento , o Programa LerUerj vem
buscando intensificar sua missão original, propondo articulações entre as atividades extensionistas, de pesquisa e de
formação. Recentemente, o Programa acumulou uma vasta experiência com atividades de extensão voltadas para os
estudantes de Letras, e destinadas a outros públicos-alvo, nas parcerias com a UNATI, realizando oficinas de crônicas
com idosos; com o Departamento Cultural da UERJ, promovendo eventos na instituição; como também dialogando
com outras iniciativas de pesquisa e promoção da leitura. A partir dessa experiência, o Programa mantém atualmente
as seguintes atividades: i) grupo de estudos “Discurso e Filosofia”, com leitura e discussão de obras de referência
nessas áreas; ii) grupos de estudos Refúgio e políticas de língua de acolhimento; iii) supervisão das atividades de
ensino de línguas com refugiados; iv) promoção de eventos e cursos para estudantes e professores das redes públicas
de ensino; v) divulgação e formação de profissionais para atuação no âmbito da Linguística Forense. Essas ações são
fundamentadas por grupo de estudo, com leituras sobre problemas relativos à leitura, à formação de leitores no Brasil
e ao aparato conceitual disponível nas áreas de estudos literários e linguísticos acerca desse objeto de investigação.
Assim, realizam-se atualmente no LerUERJ, algumas atividades que objetivam investigar e atuar diante dos limites e
possibilidades de ampliação da formação como leitores e profissionais ocupados com a leitura em diferentes
contextos de atuação profissional.

 
Equipe: 

Thiago Duarte, Ana Clara Brocanello da Silva.



 
PUBLICAÇÕES DIALOGARTS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES

CONTATO: publicações.dialogarts@gmail.com

 

Resumo: 

Criado em 1994, com o lançamento do Caderno Seminal impresso, na UERJ-FFP-São Gonçalo, ensejou a criação de
um grande Projeto, o “Dialogarts”. Em 1996, foi registrado como Projeto de Publicações Dialogarts e hoje já se
configura como uma Editora Universitária de modelo extensionista. Seu endereço digital é <
www.dialogarts.uerj.br>. Suas produções atendem à graduação e pós- graduação, com a meta de divulgar não só a
ciência produzida nas Academias, mas também Metodologias e Novas Tecnologias que auxiliam o desenvolvimento
de estudos e pesquisas em âmbito nacional e internacional. O “Caderno Seminal Digital” hoje é seguido pela Revista
“Ecos de Linguagem”, periódico bilíngue já com seis números; “Abusões” (periódico da área de literatura), também
com seis números. O ISBN com prefixo 86-837 arrola 100 publicações. O prefixo atual — 8199, já reúne 103 títulos.
Em 2012, retomou-se a produção de volumes impressos em papel, custeados por fomento público ou pelos próprios
autores. Todavia todas as publicações passam por avaliação cega e arbitragem do Conselho Científico; este é
constituído por membros endógenos e exógenos, de atuação nacional e internacional. Todas as publicações em
formato digital estão disponíveis para leitura e cópia gratuita, da seguinte forma: os periódicos participam do Portal
de Publicações Eletrônicas da UERJ e podem ser visitados nos endereços:
(a) < www publicacoes.uerj.br/index.php/cadernoseminal >; (b) <www publicacoes.uerj.br/index.php/
ecosdelinguagem >; http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/abusoes e as demais publicações podem ser obtidas
no endereço < www.dialogarts.uerj.br

 
Equipe: 

Flavio García Queiroz de Melo, Claudia Moura da Rocha, Maria Aparecida Cardoso Santos, André Nemi Conforte,
Denise Salim Santos, Evertton Alves Galeão Siliprandty, Catarina Borges de Oliveria Ribeiro, Vicícius Souza
Figueredo, Matheus Tojeiro, Rayanne Cirstina da Silva, Marcelle Pereira Caputo, Thaiane dos Santos Magalhães,
Thainá Santos de Souza, Bruna Souza Marques, Raphael Ribeiro Fernandes, Nathan Sousa de Sena, Tatiane dos
Santos Magalhães.



 
QUEM CONTA UM CONTO MELHORA UM POUCO: CONTANDO HISTÓRIAS COMO ESTRATÉGIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRÍCIA ALEXANDRA GONÇALVES

CONTATO: patricialexg@gmail.com

 

Resumo: 

Junto com minha bolsista, apresentarei através do pôster o que foi realizado durante o primeiro semestre até a
realização da UERJ sem muros, da seleção de materiais à segunda edição do clube de leitura.

 
Equipe: 

Franciani Costa da Silva, Alcebiades Martins Areas.



 
RECURSOS E MATERIAIS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ALUNOS SURDOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANGELA CORR╩A FERREIRA BAALBAKI
CONTATO: angelacf@bol.com.br

 

Resumo: 

Neste trabalho, pretende-se apresentar atividades executadas no âmbito do projeto de extensão. No ano de 2018, o
projeto teve como principais enfoques a abordagem e disseminação, dentro do ambiente acadêmico e na comunidade
externa, das questões relacionadas à cultura e à literatura surda. Para tal, foram realizadas atividades que
incentivassem uma maior reflexão e compreensão sobre como o estudo dos gêneros literários presentes no material
didático poderiam auxiliar na construção identitária do sujeito surdo. Para alcançar essa reflexão, inicialmente, foram
realizadas palestras de estudiosos/professores da área da surdez, os quais apresentaram suas vivências com a cultura e
a comunidade surda em um contexto escolar, sendo a maioria deles professores de Português como L2 do Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES). Além disso, foi oferecida uma oficina na qual se buscou difundir, às
comunidades externas e internas da UERJ, a desmistificação acerca da Libras e das demais línguas de sinais, assim
como seus aspectos específicos e a promoção de um debate a respeito de elementos da cultura surda como: língua,
identidade e literatura. Para um maior entrosamento entre as comunidades surda e ouvinte, e também maior
disseminação de conhecimento numa plataforma acessível, foi projetado um blog no qual foram postadas inúmeras
curiosidades, notícias e materiais para as pessoas que se interessam pela área. Além disso, o projeto também
promoveu reuniões semanais onde foram debatidos textos teóricos de pesquisadores que trabalham a temática do
sujeito surdo, da Libras, da Língua Portuguesa como L2, da Literatura e da Cultura Surda (KARNOPP, 2008;
FAVORITO, 2001; THOMA, 2015). Desse modo, é possível afirmar que o objetivo do projeto é divulgar, pesquisar e
produzir materiais didáticos para surdos, proporcionando à comunidade surda e a todos os interessados aos estudos
com a temática da surdez uma porta de entrada para novas experiências e pesquisas nesse campo.

 
Equipe: 

Sabrina de Andrade Toledo, Julie Oliveira da Silva, Glênia Aguiar Belarmino da Silva Sessa.



 
REVISTA ABUSÕES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIO GARCIA DE ALMEIDA

CONTATO: flavgarc@gmail.com

 

Resumo: 

A Revista Abusões (e-ISSN 2525-4022) é um periódico multilíngue (português, galego, espanhol, francês, italiano,
inglês e alemão), de publicação semestral, que divulga artigos, resenhas, entrevistas e fontes documentais relevantes
para os estudos do Gótico, Fantástico e Insólito Ficcional. Ela surgiu no 2º semestre de 2015, hospedada no Portal de
Publicações Eletrônicas da UERJ. Em 2017, com apenas 3 números publicados, já aparece no Qualis Periódico
classificada como B4. Sua entrada se deu perpassando os Qualis C e B5. Seus números são organizados por duplas ou
trios de pesquisadores de diferentes instituições nacionais ou estrangeiras. Cada número trata de um tema específico.
A Revista vem atendendo a todas as exigências para ascender na estratificação Qualis Periódico. Ela tem Política
Editorial claramente definida, explicitando abrangência temática; conta com dois Editores responsáveis; seu Conselho
Editorial inclui membros com afiliação institucional diversificada, com conselheiros nacionais e estrangeiros; sua
periodicidade é regular e se encontra atualizada; os números publicados refletem a afiliação institucional e a titulação
diversificadas dos autores; todos os artigos contam com Resumo na língua original em que foram escritos, seguido de
palavras-chave, além de virem em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, quando na publicado originalmente nessas
línguas; registram-se as datas de recebimento e de aprovação de cada artigo; as chamadas são abertas com divulgação
online; há especificação das normas de submissão e avaliação pelo sistema duplo cego; cada número publica, no
mínimo, 8 artigos; todos os números estão disponíveis em formato digital, com acesso online para toda a série e
garantia de acesso e preservação de todos os números relativos ao período; os autores dos artigos publicados ilustram
forte heterogenia, com contribuições de diferentes espaços do país e do exterior; encontra-se indexado em no
Latindex, Diadorim, Sumário.org, WorldCat, BASE, EZB.

 
Equipe: 

Julio Cesar França Pereira, Maria Cristina Batalha, Maria Conceição Monteiro, Ana Cristina dos Santos, Regina Silva
Michelli Perim, Eloisa Porto Corrêa Allevato Braem, Magali dos Santos Moura, Shirley de Souza Gomes Carreira,
Raphael Ribeiro Fernandes, Tatiane dos Santos Magalhães, Nathan Sousa de Sena, Matheus Tojeiro, Rayanne
Cristina da Silva, Marcelle Pereira Caputo, Thaiane dos Santos Magalhães, Thainá Santos de Souza, Bruna Souza
Marques, Pedro Henrique da Silva Neves, Tuane Silva Mattos.



 
REDES LINGUÍSTICAS - DIVULGANDO A SOCIOLINGUÍSTICA NA WEB

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO JOSEH LIMA

CONTATO: rjlimauerj@gmail.com

 

Resumo: 

A sociolinguística é um rio em que cada margem banha um público. Do lado de lá, há a sociedade, sem a qual a
sociolinguística sequer pode existir. Do lado de cá, estamos nós, os estudantes de Letras, que tentamos evoluir nossa
maneira de pensar língua e entendemos que certo e errado são coisas que jamais deveriam existir no que diz respeito a
mesma. É por conta desta dicotomia, aqui sem Saussure, que no último ano a página do Facebook "Falei Errado? O
pobrema não é meu, é seu", expandiu seus horizontes, tentando atingir um público interno que contribuiu fortemente
para que de nov/17 a jul/18 a página tenha saído das oito mil para 32 mil curtidas.
Entender que extensão começa em casa é entender, antes de tudo, que há um público na Letras muito ativo nas redes
sociais que não tem uma página que os represente. Foi pensando nisso que nós direcionamos alguns posts de nossas
páginas para este público, brincando com linguistas que todos os estudantes de letras veem pelo menos uma vez:
Saussure, Skinner, Chomsky, Labov, Maingueneau e Labov. Na página, eles já foram personagens do Tinder,
responderam o que foram fazer na igreja e ainda tiveram seus pensamentos explicados de um jeito bastante
irreverente. Criar esses posts é criar, sobretudo, um lugar de identidade para o nosso público interno.
Na mesma direção, mas agora na outra margem, entendemos extensão também do modo mais tradicional, tentando
criar posts que atingissem um público maior e deixasse clara a nossa mensagem de que o preconceito linguístico deve
ser combatido. Foi assim que atingimos quatro milhões de visualizações, em fev/18, em um post que consiste em
nove imagens com construções do tipo “fazer ‘x’ não é engraçado, #épreconceitolinguístico”.
Dialogar com esses dois públicos, o interno e o externo, tem sido o nosso desafio diário, o qual tentamos encarar de
frente nas tentativas de fazer a sociolinguística uma ciência que ganhe, cada dia mais, espaço dentro e fora dos cursos
de Letras do Brasil.

 
Equipe: 

Wellington Couto de Almeida.



 
REVISTA ELETRÔNICA ECOS DE LINGUAGEM

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA APARECIDA CARDOSO SANTOS

CONTATO: cardoso.aparecida@gmail.com

 

Resumo: 

Ecos de Linguagem é uma publicação vinculada ao Laboratório de Semiótica da UERJ (Labsem/UERJ), cujo
primeiro número foi publicado em 2012. Concebido para ser completamente online, o periódico teve seus primeiros
seis números publicados na página do Projeto Dialogarts - http://www.dialogarts.uerj.br/php/ecos_expediente.php -
onde se encontram disponíveis para a consulta pública e gratuita. Uma de suas marcas é o fato de ser multidisciplinar
e multilíngue com possibilidade de largo alcance na divulgação do conhecimento científico nas comunidades
acadêmicas nacional e internacional. A atividade a ser apresentada contempla o trabalho de difusão das pesquisas
realizadas na academia a fim de transformá-las em construções do saber que aliem a teoria à prática na produção de
conhecimento que possa extrapolar os muros da universidade.

 
Equipe: 

Darcilia Simões, Maria Aparecida Cardoso Santos.



 
REVISTA ITALIANO-UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA APARECIDA CARDOSO SANTOS

CONTATO: cardoso.aparecida@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação do histórico da Revista desde sua criação até o momento atual, com destaque para a importância e a
relevância da publicação  para a difusão dos estudos e das pesquisas no campo da italianística e para a formação dos
alunos em nível de graduação e de pós-graduação. Atualmente, a página da revista no Facebook conta com mais de
1500 seguidores, ampliando seu alcance para a comunidade externa.

 
Equipe: 

Maria Aparecida Cardoso Santos, Marinês Lima Cardoso, Alcebiades Martins Areas.



 
VICE-VERSA. RELAÇÕES INTERCULTURAIS NA PRÁTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAGALI DOS SANTOS MOURA

CONTATO: magali32@uol.com.br

 

Resumo: 

O projeto objetiva o incremento de estudos e ações que fomentam 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. Através dessa ação se produzem materiais para dar mostras dessa ação dialógica e
também para possibilitar atividades transdisciplinares e transversais. 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.

 
Equipe: 

RAQUEL FERNANDES DE ALMEIDA, Diogo Mathias Brum, Izaura Vieira Cesario, Magali dos Santos Moura,
Ebal Bolacio Filho, ANELISE FREITAS PEREIRA GONDAR.



 

ΤΌ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΒΛΈΜΜΑ - O OLHAR GREGO - REVISTA DE ESTUDOS HELÊNICOS E NEO-
HELÊNICOS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA LEMOS DE LIMA

CONTATO: flima@uerj.br

 

Resumo: 

Apresentação da Revista Τό ελληνικό βλέμμα - O olhar grego - revista de estudos helênicos e neo-
helênicos e de seus números publicados, demonstrando o desenvolvimento do projeto e a diversidade de materiais
publicados através desse veículo de divulgação científica e cultural. Além disso, buscar-se-á demonstrar a diversidade
Instituições  nacionais e internacionais que contribuem  com o periódico.

 
Equipe: 

Fernanda Lemos de Lima.



 
AMBIENTES PARA COMPETIÇÕES EM PROGRAMAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO EUSTAQUIO DUARTE PINTO

CONTATO: pauloedp@ime.uerj.br

 

Resumo: 

Apresentação dos objetivos do projeto e dos resultados já alcançados

 
Equipe: 

Paulo Eustáquio Duarte pinto , Paulo Victor Pimentel Coelho.



 
DEMOCRATIZANDO A VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO SCHOTS DE OLIVEIRA

CONTATO: marcelo.schots@uerj.br

 

Resumo: 

Diversas organizações dos mais diversos setores têm buscado técnicas que permitam explorar seus dados a fim de
extrair informações que apoiem o processo de decisão e permitam um aumento na qualidade de seus serviços,
processos e produtos. No entanto, compreender estes dados não é uma atividade trivial, pois sua diversidade e volume
muitas vezes fazem com que sua interpretação se torne um desafio para a qualidade e relevância dos resultados da
análise. Neste contexto, o uso de técnicas de visualização de informação busca contribuir para um entendimento
melhor e mais rápido da estrutura, comportamento e evolução de processos e produtos, representando dados por meio
de metáforas visuais, visando estimular a capacidade cognitiva do ser humano (derivada da sua memória, percepção e
raciocínio) para facilitar a compreensão de cenários e contextos, bem como a detecção de padrões. Contudo, a escolha
de técnicas adequadas mostra-se um desafio, devido ao desconhecimento das possibilidades existentes, ocasionando
também problemas na hora de mapear os dados a suas respectivas visualizações. Além disso, a dificuldade de
interpretação por parte do público geral faz com que a informação subjacente não seja devidamente comunicada. O
objetivo deste projeto é disseminar e popularizar o conhecimento em visualização de informação, permitindo que as
pessoas que tenham contato com representações visuais dos dados possam interpretá-los de forma mais rápida,
extraindo informações pertinentes à sua análise. Espera-se também produzir um corpo de conhecimento, de forma a
disponibilizar o conteúdo de forma didática e facilitar o acesso a diferentes visualizações.

 
Equipe: 

Isabelle Barbalho Oliveira de Souza, Daniel José Barbosa Coutinho, Vinícius Passos de Oliveira Soares.



 
DESENVOLVIMENTO DE BIBLIOTECAS E PROGRAMAS PARA APLICAÇÃO EM DATA SCIENCE

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): KARLA TEREZA FIGUEIREDO LEITE

CONTATO: karlaf@uerj.br

 

Resumo: 

Poster sobre o projeto de desenvolviemento de bibliotecas e programas para Data Science

 
Equipe: 

Karla Tereza Figueiredo Leite.



 
ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM  CURSO À DISTÂNCIA DE CAPACITAÇÃO EM MATEMÁTICA 
PARA SRM

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JEANNE DENISE BEZERRA DE BARROS

CONTATO: jeanne@ime.uerj.br

 

Resumo: 

O curso se encontra em preparação. Serão apresentadas:
- o cronograma do curso com ementa;
- atividades já preparadas;
- a metodologia por trás de cada etapa de aula.

 
Equipe: 

Jeanne Denise Bezerra de Barros, Maria de Fátima Lins B de Paiva Almeida, Rosa María García Márquez.



 
ENGENHARIA DE REQUISITOS NA PRÁTICA: VIVENCIANDO DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS FORA 
DA SALA DE AULA

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO SCHOTS DE OLIVEIRA

CONTATO: marcelo.schots@uerj.br

 

Resumo: 

Diferentes métodos são utilizados na educação em Engenharia de Requisitos para motivar e preparar os alunos a
desempenhar um bom papel no cenário prático. Contudo, estes métodos são tipicamente baseados em algum tipo de
simulação, seja no escopo do cenário, no problema, ou nos envolvidos (stakeholders). Este trabalho apresenta uma
mudança no paradigma tradicional de ensino, trazendo o aluno para o centro das atividades de Engenharia de
Requisitos em um cenário real: a adequação de um website do instituto da universidade às necessidades dos seus
stakeholders. Isso requer a identificação e organização apropriadas das demandas do público-alvo, de forma a
produzir um documento de especificação de requisitos com qualidade. Por meio deste trabalho, foi possível engajar os
alunos em atividades práticas da Engenharia de Requisitos, beneficiando também a comunidade e o público externo
interessado em informações sobre o instituto. Esta experiência também permitiu a identificação de alguns desafios e
lições aprendidas neste cenário.

 
Equipe: 

Camila Eleutério Gusmão, Murilo de Jesus Santos Silva, Pedro Henrique Araújo Marques.



 
ESTATÍSTICA SEM FRONTEIRAS

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO RUBENS DOS SANTOS DO AMARAL

CONTATO: mrubens@ime.uerj.br

 

Resumo: 

Com a popularização cada vez maior das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), vivemos numa nova
economia do conhecimento e na cibercultura que caracteriza a sociedade pós-moderna. Neste contexto, a análise de
dados e informações vem se tornando uma atividade cada vez mais demandada por empresas e pelo público em geral.
Entretanto, devido aos volumes de informações disponíveis já enormes e ainda em ritmo crescente, conseguir reunir
estas informações, saber usá-las e analisá-las em tempo hábil vem se tornando um possível entrave e um desafio a ser
enfrentado. O conceito de Big Data resume esta realidade, a qual aponta a necessidade de seleção de um conjunto de
ferramentas adequado. 

Neste cenário, a Estatística emerge enquanto uma ciência que serve como instrumento empírico clássico para o
avanço das variadas ciências, dotada de um conjunto de ferramentas analíticas que vem de encontro a algumas das
necessidades que a era do Big Data prescinde. Os métodos e técnicas utilizados nas várias áreas da Ciência Estatística
envolvem processamentos de dados e informações que atualmente são melhores solucionados com o auxílio de uma
ferramenta computacional. Tradicionalmente, as ferramentas existentes, de utilização amigável são softwares
proprietários, de códigos fechados e financeiramente onerosos. 

Por outro lado, emergem recentemente ferramentas livres, de código aberto, de qualidade e sem custo de aquisição,
tais como a plataforma R (http://www.r-project.org), o conjunto de aplicativos de escritório tal como o LibreOffice
(http://pt-br.libreoffice.org/), sistemas de gerenciamento e administração de banco de dados tal como o PostgreSQL
(http://www.postgresql.org/), redistribuídos e/ou modificados sob os termos do GNU General Public License (http://
www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Entretanto, a adoção destas
e outras ferramentas, que trariam vantagens de custos e tecnológicas, carecem de uma infraestrutura de difusão e
esbarram em resistências culturais.

 
Equipe: 

Vanessa de Melo Ferreira.



 
ESTATÍSTICA E ATUÁRIA SEM FRONTEIRAS JUNIOR

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO RUBENS DOS SANTOS DO AMARAL

CONTATO: mrubens@ime.uerj.br

 

Resumo: 

Na sociedade e economia moderna, a coleta, sistematização, organização e análise de dados no universo digital,
transformando-os em conhecimento e informações úteis à tomada de decisões eficazes, vem se tornando uma
atividade cada vez mais demandada por empresas e pelo público em geral. O crescimento deste tipo de demanda pode
ser explicado pelos volumes de informações disponíveis já enormes e ainda em ritmo crescente, num ecossistema
onde conseguir apontar as fontes de dados mais adequadas, saber utilizar e analisá-las em tempo hábil, vem se
tornando um possível entrave e uma tarefa a ser enfrentada em um ambiente cada vez mais exigente, competitivo e
inovador. 

O conceito de Big Data (BIG DATA, 2015) aponta para a necessidade de se reunir um conjunto de novas tecnologias
e métodos de análise, em constantes mutações e adaptações. Neste cenário, a Estatística e a Atuária emergem
enquanto ciências dotadas de um conjunto de ferramentas analíticas que vêm de encontro a algumas das necessidades
que a era do Big Data prescinde.  A escassez na formação deste tipo de profissional face à emergente demanda já se
faz refletir no mercado brasileiro de trabalho e estágios, valorizando as remunerações deste tipo de profissional, cujas
carreiras figuram nas listas das 5 ou 10 profissões com maiores médias salariais percebidas.  

Este projeto propõe a fundação e formalização de uma empresa júnior de estatística e de atuária em uma iniciativa
que vai na contramão de relegar este tipo de profissional e de atividade à sorte das grandes corporações, semeando a
cultura empreendedora na etapa de formação do profissional. Esta ação extensionista tem como perspectiva o
redirecionamento de um insumo de elevado valor para outros segmentos da sociedade. Espera-se oferecer produtos,
consultorias e serviços de qualidade e de baixo custo, com especial atenção às demandas latentes das micro e
pequenas empresas, tão necessárias ao desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional.

 
Equipe: 

Vanessa de Melo Ferreira.



 
FERRAMENTAS PARA RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO E EXTRAÇÃO DE CONHECIMENTO 
APLICADA À SEGURANÇA PÚBLICA

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): KARLA TEREZA FIGUEIREDO LEITE

CONTATO: karla.figueiredo@gmail.com

 

Resumo: 

Apresentação de poster com o andamento da pesquisa relacionada a Segurança Pública

 
Equipe: 

Karla Tereza Figueiredo Leite.



 
OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JEANNE DENISE BEZERRA DE BARROS

CONTATO: jeanne@ime.uerj.br

 

Resumo: 

O projeto foi aplicado na Sala de Recursos Multifuncional do Instituto Estadual Governador Roberto Silveira, cujo
público alvo são os alunos com deficiência dessa instituição, não somente alunos surdos. Três eixos básicos
nortearam o projeto em 2018:
- a assistência às professoras da SRM em relação às atividades de Matemática;
- elaboração de jogos para a aprendizagem dos alunos;
- pesquisa da teoria de Durval para ensino de Matemática.
Número aproximado de alunos atendidos semanalmente: 10 alunos.

 
Equipe: 

Jeanne Denise Bezerra de Barros, Simone Pereira Monteiro, Cláudia Márcia Borges da Silva, Regina Felix Arantes da
Silva, Daniela de Assis Castro.



 
PROJETO ESTRATÉGICO E DE ASSESSORAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARINILZA BRUNO DE CARVALHO

CONTATO: mbruno@ime.uerj.br

 

Resumo: 

O Projeto Estratégico e de Assessoramento em TI - ESATI resume-se como uma proposta de desenvolver aplicativos
tecnológicos nas várias áreas do conhecimento, em plataformas de software livre disseminando e desenvolvendo uma
cultura de Tecnologia como ferramenta estratégica e inovadora, onde a visão do pesquisador, aluno, empreendedor é
a mola propulsora de todo o desenvolvimento.
Visa também oferecer consultoria e capacitação em Tecnologia da Informação, em ambientes livres, de modo que os
profissionais possam utilizar a T/I como FERRAMENTA ESTRATÉGICA, em suas ações pessoais, profissionais e
institucionais, de modo adequado, correto, ético, moral e de qualidade.
Nossa proposta para o ano de 2018 foi implantar e desenvolver o Cluster de Tecnologia e Sociedade com as
tecnologias inovadoras de TELECOM, impressão 3D, realidade aumentada, internet das coisas, drones e placas
solares. Os 6 acordos de parcerias já foram firmados e o curso de extensão para capacitação nestas tecnologias será
realizado. O Portfolio de projetos de banco de dados do Portal de Empreendedorismo e inovação do IME se encontra
em fase final, com lançamento previsto para 2018. A parceria com o HUPE na criação de um estudo de aplicativo
onde a atividade inovadora é a mola propulsora empresta critérios de sucesso, com a rodada de software realizada em
2017. O novo grupo de estudo voltado para a Gestão da Inovação com aplicativos em Saúde está proposta para
mapear as inovações em saúde com parcerias e aplicações de todas as áreas de conhecimento, incluindo as parcerias
como Laboratório DASA e o Hospital SÍrio Libanes. Também é parte do plano de 2018 participar dos projetos de
apoio às empresas juniores da UERJ, disseminação da cultura inovação, trabalho conjunto com as Incubadoras da
UERJ, a formação de 05 grupos transdisciplinares no Hacking Rio, maior evento de hackathon da América Latina e
apoio na criação do E-museu do Esporte.

 
Equipe: 

João Sampaio dos Santos, Rafael da Silva Pereira Faustino Henrique .



 
PROJETO ACADÊMICO PARA EMPRESA JUNIOR DE COMPUTAÇÃO BITWEBJR

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ALICE SILVEIRA DE BRITO

CONTATO: malice.uerjxxi@gmail.com

 

Resumo: 

Com o objetivo de fortalecer a empresa, já está marcado o início do próximo processo seletivo para 30 de julho. Neste
processo será dada ênfase à avaliação do  interesse efetivo do candidato a membro da bitWebJr e motivação para
aprender novas tecnologias. Espera-se incorporar 12 novos integrantes à BitWebJr.

No desdobramento do processo seletivo, haverá o treinamento dentro da linha de prioridades da bitWebJr, como a
capacitação profissional de seus membros. Essa preocupação na realidade é uma demanda de sobrevivência da
empresa, que compete com outras empresas que reúnem pessoal qualificado, além de garantir o cumprimento dos
prazos para os projetos contratados.  Ao mesmo tempo, é um dos principais objetivos da bitWebJr, que tem como
compromisso a prática dos conceitos aprendidos em sala de aula.

Esse treinamento envolverá cursos e palestras, nos seguintes tópicos: Programação Web, Banco de Dados, e
Programação Android, software ágil. Com essas novas áreas de conhecimento a ser dominado, nossas chances de
contratações podem se ampliar.

Ao mesmo tempo, foi dado início aos estudos para o domínio de recursos necessários na 3ª  plataforma de TI.
Inicialmente estamos estudando a JVM e em paralelo iniciaremos o estudo de um módulo importante para bigdata, o
haddop. O domínio dessas ferramentas, elevará o patamar de clientes para a bitWebJr, bem como de mais membros a
se interessarem pelo projeto da bitWebJr.

 
Equipe: 

Renan Mendonca Tavares, Jemille Cristina Martins Duarte, Felipe Oliveira Goncalves, Leonidia dos Santos Barreto,
Ingryd Espirito Santo de Moura, Bruno de Barros Fontes, Maria Alice de Brito Moraes.



 
SOLUÇÃO ESTATÍSTICA JUNIOR

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA SERRAO LANZILLOTTI

CONTATO: reginalanzillotti@gmail.com

 

Resumo: 

EST não EST – ESTATÍSTICA PARA NÃO ESTATÍSTICOS 

O projeto SEJ - Solução Estatística Junior tem divulgado a formação acadêmica superior em Ciências Estatísticas e
Ciências Atuariais em parcerias internas e externas: CTC-A Rede Sirius, INU/UERJ, ENF/UERJ, Secretaria de
Estado de Saúde RJ- SES, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF; e Embaixada do Brasil na Itália. 
A atividade “Estatística para não estatístico – EST não EST” deste projeto tem prestado assessoramento aos alunos de
pós-gradução com uso de aplicativos da Inferência Estatística, tendo como principal parceria, o Mestrado da Escola
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF. No contexto intra UERJ, a atuação de um dos bolsistas na CPA-
Comissão Própria de Avaliação tem oportunizado do graduando de vivenciar um processo contínuo de autoavaliação
da qualidade da educação superior no sentido da gestão integrada: corpo docente, discente e STAFF  administrativa.
A efetivação da atividade EST não EST induz ao aprender fazendo com impulsão ao relacionamento interpessoal e o
desenvolvimento das habilidades inerentes ao estatístico e ao atuário, propiciando a autonomia e com quebra das
barreiras do aprendizado curricular e formando profissionais capacitados com a exigência das empresas públicas e
privados.

 
Equipe: 

Regina Serrão Lanzillotti, Karina Gemal, Israel Correa Cezar, Vinicius Figueira Quintão .



 
TGD E O LETRAMENTO EM MATEMÁTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JEANNE DENISE BEZERRA DE BARROS

CONTATO: jeanne@ime.uerj.br

 

Resumo: 

Em virtude de não termos nenhum aluno bolsista trabalhando no projeto, apresentamos nossa pesquisa no tema do
letramento em Matemática:

- conceito de letramento;
- condições sociais no letramento matemático;
- há condições de letramento no segundo segmento do EF? e
- o letramento e a nova BNCC.

 
Equipe: 

Jeanne Denise Bezerra de Barros, Patricia Moura dos Santos.



 
BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE INTEGRALIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSENI PINHEIRO

CONTATO: rosenisaude@uol.com.br

 

Resumo: 

A Biblioteca Virtual em Saúde Integralidade Brasil - BVS Integralidade em Saúde é um projeto de construção
coletiva de âmbito nacional. Coordenado pela OMS/OPAS/IBIREME, orientado por Comitê Consultivo Nacional,
sob liderança do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde (LAPPIS) - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (DERJ) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Instituto de Informação
Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) O projeto de criação e operação da Biblioteca Virtual em Saúde é uma
proposta que surge da necessidade de integração e divulgação nacional de informações relevantes na área temática
"Integralidade em Saúde", sendo poderoso instrumento de reunião, tratamento e disseminação de informação
científica e técnica para auxílio ao planejamento, formação de trabalhadores para a Rede, avaliação do controle de
qualidade e construção de massa crítica sobre as questões que envolvem o Direito à Saúde, a Integralidade na
Atenção e Cuidado em Saúde, facilitando uso e intercâmbio de informação, gerando conhecimento de forma
multidisciplinar. A metodologia utilizada será concordante com orientação da BIREME. Toda documentação será
tratada, atualizada, armazenada e divulgada a partir de ferramentas disponibilizadas pela própria BIREME (DECS,
LIS, WinISlS, LILDBI etc). Com este projeto, reafirmamos o compromisso ético-político-educativo de
compartilhamento de processos de produção do conhecimento, de modo integrado, com ações inter e intra-
institucionais, plasmando a garantia do direito à saúde, como direito à comunicação e informação, pela oferta de
tecnologias de informação capazes de promover a democratização do conhecimento, sendo o setor Saúde o que
concentra extraordinária produção de publicações e trabalhos técnicos, o que exige da Extensão Universitária
responsabilidade coletiva sobre sua disseminação para uso da sociedade.

 
Equipe: 

Maiara Gomes Roque da Silva, Roseni Pinheiro, Lucas Manoel da Silva Cabral.



 
CENTRO RIO DE SAÚDE GLOBAL

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIO ROBERTO DAL POZ

CONTATO: dalpozm@uerj.br

 

Resumo: 

O Centro Rio de Saúde Global (CRSG) do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(IMS/UERJ) parte da premissa que existem situações e determinações sociais que afetam o processo saúde/doença,
transcendendo fronteiras nacionais para uma escala global. Visa fortalecer vínculos que expandam o debate
acadêmico em uma realidade global crescentemente interconectada. O Centro, que preza pela multidisciplinaridade,
contando com pesquisadores de diferentes áreas, oferece o curso de “Panoramas da Saúde Global”, em sua 4° edição,
ministrado desde o primeiro semestre de 2016 para aproximadamente 100 programas de pós-graduação, através do
Telessaúde e mídias digitais. O curso está estruturado na Agenda 2030 e as aulas seguiram os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável. Os alunos debateram com os professores a bibliografia indicada e elaboraram
relatórios com suas experiências de aprendizado. Seminários foram realizados, sobre diversos assuntos da saúde
global, como “Desafios além da Carne Fraca: Comida, Saúde e Ambiente”. Vídeos com entrevistas dos palestrantes
foram produzidos, além da disseminação de conhecimento através de suas mídias sociais. A atuação do CRSG,
unindo as diferentes áreas da saúde coletiva para um debate em comum, tem se mostrado positiva. Compreender as
dinâmicas e os processos que envolvem a saúde global, suas perspectivas e seus desafios, tem ajudado a perceber
como a temática da saúde não se esgota dentro do seu próprio campo e como se distribui em outras áreas de
conhecimento. É necessário, portanto, que cada vez mais o ensino da saúde global seja disseminado nos cursos de
saúde. A abertura do espaço de diálogo e de oportunidades de inserção de novos alunos na temática da saúde global é
de suma importância e um dos objetivos do Centro, que busca cada vez mais a ampliação de recursos e cooperação
em atividades acadêmicas e de extensão no desenvolvimento sobre as questões da atualidade inerentes à saúde
coletiva.

 
Equipe: 

Manuel Guilherme de Vooght de Castro Ribeiro, Raquel Rodrigues Barcellos, Mario Roberto Dal Poz.
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Resumo: 

Apresentaremos o projeto Espaço de Convivência Casa da Árvore e o projeto Cuidando de Quem Cuida. O espaço de
convivência recebe crianças de até 10 anos acompanhadas de um responsável, é um lugar de palavras e brincadeiras
no qual buscamos acolher as crianças e seus cuidadores no processo de desenvolvimento e nas questões relativas a
entrada no ambiente social para além da família. O projeto Cuidando de Cuida atua na formação de profissionais de
educação infantil de creches comunitárias e municipais.

 
Equipe: 

Carolina Ribeiro, Julia Milman, Fernanda Kutwak.
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Resumo: 

O CLAM -- Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, centro regional de recursos em
sexualidade vinculado ao Instituto de Medicinal Social – IMS e projeto de extensão da UERJ, tem por objetivo
fomentar o debate sobre gênero, sexualidade, saúde e política sexual, de modo a contribuir para a diminuição das
desigualdades de gênero e à luta contra a discriminação de minorias sexuais, através do diálogo entre universidade,
movimentos sociais e formuladores de políticas públicas no Brasil e a América Latina. Criado em 2002 com apoio da
Fundação Ford, desenvolve atividades de pesquisa, formação e divulgação de conhecimento produzido na perspectiva
das ciências sociais, em parceria com órgãos governamentais, entidades financiadoras e associações civis do Brasil.
Seu público inclui estudantes, pesquisadores, ativistas e gestores, bem como profissionais da Saúde, do Direito e da
Educação, entre outros. Entre suas atividades tem destaque o projeto de comunicação social, sediado na plataforma
virtual www.clam.org.br, cujo conteúdo original é elaborado por estudantes de pós-graduação, profissionais da
comunicação e estagiários de graduação e supervisado pelos membros docentes da equipe. O site do CLAM (com
versões em português, espanhol e inglês) serve como arquivo vivo da produção do Centro, que é amplamente
reconhecido no campo do gênero e a sexualidade no Brasil e na América Latina. Seu newsletter é distribuído para
uma rede de mais de 10 mil pessoas oriundas de diversos países e suas novidades atualmente são também publicadas
no Facebook, onde o CLAM possui página com mais de cinco mil seguidores. O site do CLAM provê acesso a
diversos bancos de dados e documentos sobre gênero, sexualidade e política sexual, bem como ao e-journal
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latino-Americana e à plataforma de ensino a distância e-clam. O CLAM é
responsável por uma coleção de livros em coedição com a EDUERJ e outra eletrônica, ancorada no site.

 
Equipe: 

Anna Paula Uziel, Sérgio L. Carrara, João Edilson Ferreira Lima Junior, Laura Lowenkron, Claudia Mercedes Mora
Cárdenas, Horacio F. Sívori, Alessandra Brigo, Raquel Cardoso Oscar, Cristiana de Assis Serra, Mirani Barros,
Vanessa Jorge Leite, Luisa Bertrame D'Angelo, Cleber M. Ribeiro de Macedo, Bruno Dallacort Zilli de Jesus, Mariah
Francisco Moreira, Viviane Mattar.



 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL EM SAÚDE COLETIVA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HORACIO FEDERICO SIVORI

CONTATO: hfsivori@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de comunicação social e do Instituto de Medicina Social (IMS) visa contribuir à divulgação de
conhecimento e qualificação do debate público sobre Saúde e Sociedade no Brasil. A divulgação de conhecimentos
inovadores e análises críticas constitui um aspecto imprescindível da atuação pública do IMS como referência
científica, acadêmica e política na área da Saúde Coletiva no âmbito nacional, regional e global.  Esta é crucial para o
desenvolvimento da área e para a democratização da produção e o acesso ao conhecimento em saúde. O projeto busca
aprimorar e expandir os canais de comunicação do IMS por meio de um Plano de Comunicação Social e Institucional.
A Comunicação Social do IMS abrange meios escritos e audiovisuais online e assessoria de imprensa, para divulgar
estrategicamente a produção científica e as contribuições da Saúde Coletiva brasileira para as políticas de Saúde para
um amplo público profissional, gestor, ativista e acadêmico tanto nacional como internacional. A Comunicação
Institucional abrange a divulgação de informações precisas, acessíveis e atualizadas acerca do IMS, sua história,
composição, parcerias e gestão institucional, bem como da produção científica das suas linhas e projetos de pesquisa
e oferta de programas, cursos e eventos acadêmicos. Para a elaboração e execução do Plano de Comunicação Social e
Institucional, ao longo dos primeiros 12 meses, será: (1) criado um Comitê Gestor interno, vinculado à Direção e ao
Conselho Departamental do IMS; (2) realizada uma Consulta Participativa com a comunidade acadêmica da unidade;
(3) elaborado e avaliado um Plano Piloto; e finalmente (4) elaborado um Plano multianual. Além de diversas
parcerias institucionais internas e externas, pretende-se obter apoio da Reitoria e/ou da SR2 para incorporar um/a
profissional da Comunicação como assessor/a e, com apoio da SR3, pretende-se envolver estudantes de graduação
como estagiários/as do Projeto.

 
Equipe: 

Mirani Barros, Vanessa Jorge Leite, Luisa Bertrame D'Angelo, Cleber M. Ribeiro de Macedo, Bruno Dallacort Zilli
de Jesus, Mariah Francisco Moreira, Viviane Mattar, João Edilson Ferreira Lima Junior, FLAVIANO SILVA
QUARESMA, HORACIO FEDERICO SIVORI, ELAINE TEIXEIRA RABELLO, ELISEU VERLY JUNIOR,
GULNAR AZEVEDO E SILVA MENDONCA, ROSSANO CABRAL LIMA.
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Resumo: 

O processo de criação de notícias na divulgação acadêmica: atribuições do jornalismo científico

A criação e, portanto, divulgação de notícias no meio acadêmico intitula-se como jornalismo científico que se
relaciona à divulgação da ciência e tecnologia pelos meios de comunicação de massa, seja pela televisão, pelo rádio,
ou através da internet, esse sendo o meio mais recente de propagação de notícias, segundo os critérios e o sistema de
produção jornalística. 
O Jornalismo Científico, que deve ser em primeiro lugar Jornalismo, depende especificamente de alguns critérios que
caracterizam o jornalismo, como a periodicidade, a atualidade e a difusão coletiva. É nesse âmbito que a divulgação
do Grupo de Pesquisa do CNPq  Lappis está inserida. 
O objetivo de criação e divulgação de notícias do laboratório de pesquisa Lappis no meio acadêmico é difundir para
profissionais e estudantes da área de saúde coletiva, além também para aqueles que não são da área, os projetos,
pesquisas e notícias relacionadas ao Lappis e aos pesquisadores do grupo. O intuito é de manter essas pessoas
informadas dos feitos do grupo de pesquisa. 
Para a propagação das realizações do Lappis foram realizadas matérias, no qual possibilitaram que o leitor conhecesse
mais sobre o grupo de pesquisa, como por exemplo, a notícia da mulher vitruviana negra, que é um símbolo que
representa o laboratório em uma manifestação explicita de paoio e homenagem a Mariela Franco, pois sua luta é a
nossa no LAPPIS Portanto, para o aumento da visibilidade do Lappis foram e são realizadas notícias sobre assuntos
que são considerados essenciais tanto para o grupo de pesquisa como para seus leitores.
As notícias divulgadas no site são disseminadas nas redes sociais do Lappis, desse modo geram mais visibilidade para
o grupo de pesquisa, visto que houve um aumento de curtidas e compartilhamento das notícias, proporcionando um
engajamento positivo e publico do Lappis com as questões sociais no meio acadêmico.

 
Equipe: 

Camila Spinola Rios, Roseni Pinheiro, Lucas Manoel da Silva Cabral.



 
REVISTA AMOR MUNDI
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Resumo: 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA DO CNPQ LAPPIS.
As redes sociais estão presentes na vida de milhões de pessoas, influenciando o seu comportamento e tomada de
decisão. Atualmente o Brasil é o país que mais acessa as redes sociais na América Latina, sendo 95% acessam o
Facebook. 
Para que esses milhões de usuários sejam atingidos precisa-se adotar uma estratégia de conteúdo relevante, com
formatos interativos que conduza o usuário a uma reação compartilhando ou comentando. 
O processo se inicia na identificação do público-alvo usando a ferramenta de criação de personas que é baseada em
dados demográficos, comportamentais, motivacionais, objetivos, desafios e preocupações. Após o levantamento dos
dados saberemos “o que falar”, “como falar” e o “tom” a ser dado na comunicação com esses usuários.
Outro auxílio nesse processo é a planilha de conteúdo, onde os conteúdos elaborados são distribuídos de forma
sistemática e com concentração de informações nos dias e horários de maior audiência. 
Entendemos que todo o planejamento aplicado nas redes sociais é de curto prazo, tendo em vista as rápidas
modificações na comunidade, seja no comportamento do usuário ou mudanças na plataforma. 
No período de 3 meses posterior a implementação da planilha de conteúdo foi percebido uma movimentação na fan
page do Facebook tendo um ganho de 87 de curtidas, 11.909 pessoas alcançadas e tendo os seus conteúdos acessados
em outros países. O fan page está em processo de análise dos dias e horários de maior audiência, sendo aplicado post
de formatos diferentes em horários diversos.
Todo processo está conectado  ao Plano de Comunicação do Grupo de Pesquisa do CNPq LAPPIS tendo como
objetivo o fortalecimento da marca no campo de pesquisa e se tornar a referência na produção de conhecimento na
saúde coletiva.

 
Equipe: 

Stefany Silva Mello dos Santos, Roseni Pinheiro, Lucas Manoel da Silva Cabral.
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Resumo: 

Criada pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ), a revista virtual
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latino Americana tem como missão promover o intercâmbio da produção
acadêmica da região e sua divulgação junto a pesquisadores, ativistas e formuladores de políticas públicas. A Revista
publica artigos inéditos que, com foco no contexto latino-americano, explorem as dimensões culturais e políticas das
sexualidades e tragam contribuições relevantes e originais sobre o tema. A Revista, hospedada no portal de revistas
eletrônicas SEER da UERJ, é um fórum acadêmico virtual, de acesso gratuito, destinado à elaboração teórica e à
discussão e disseminação de resultados de pesquisas inovadoras; um meio de divulgação de um conhecimento
simultaneamente sólido, do ponto de vista acadêmico, e relevante, do ponto de vista social e político. São temas
principais de interesse da Revista: a) as práticas e representações sociais sobre sexualidades/erotismo e suas conexões
com diversos marcadores sociais de diferença (gênero, classe social, cor/raça, etnia/nacionalidade, etapas da vida/
geração, etc.); b) as políticas públicas, os ordenamentos jurídicos e a ação de diferentes atores da sociedade civil
(movimentos sociais, grupos religiosos, ONGs, agências de financiamento, etc.) no processo de instituição dos
direitos sexuais e reprodutivos nos âmbitos da saúde, justiça e educação, entre outros; e c) as ciências e os saberes
sobre a sexualidade, com ênfase no papel da saúde pública ou coletiva para o desenvolvimento das investigações e de
políticas públicas sobre o tema. A Revista recebe trabalhos em português, espanhol e inglês.

 
Equipe: 

Sérgio Carrara, Claudia Mora, Silvia Aguião, Bruno Zilli, Rogério Azize.
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Resumo: 

No decorrer do desenvolvimento do projeto, o cenário de extensão foi dirigido para 2 estratégias: Ações de educação
alimentar e nutricional (EAN) e atendimentos individualizados. Adotou-se a educação crítica pelos pressupostos de
Freire e Bondía Larrosa, tendo como procedimento o mapa falado. Este indicou os conteúdos dos eixos: Caminho dos
alimentos; Guia Alimentar; Rotulagem; Mitos e verdades; Alimentos e fibromialgia. Todos avaliados por escala
hedônica facial de 5 pontos, tendo como resultado aprovação superior a 80%. O incentivo para manutenção de
comportamento alimentar utilizando as recomendações do Guia Alimentar foi realizado em duas datas
comemorativas: festa de fim de ano e festa junina, onde as receitas foram adaptadas, tendo como destaque as
adaptadas para fibromialgia, dada sua peculiaridade. Instrumento de avaliação do aprendizado dos conteúdos dos
eixos temáticos está sendo desenvolvido para testagem, validação e confiabilidade. Os atendimentos individualizados
alcançaram 71% do total pacientes dos grupos de servidores e fatores de risco. Após atividades EAN, houve redução
do consumo de ultraprocessados (27% para 13%). Observou-se substituição de refrigerantes, bebidas lácteas com
aroma artificiais, lasanha industrializada (pronta para consumo), doces e balas, por sucos naturais de fruta, macarrão
cozido e chocolate 70% cacau ou “gelado de frutas”, respectivamente. Aqueles com fibromialgia foram
encaminhados a nutricionista do projeto: Promoção de Alimentação Saudável na forma de Pesquisa Ação
Participativa Interdisciplinar em Saúde de Praticantes de Exercício Físico da UERJ”, parceiro deste. A demanda
reprimida exigiu a criação de um novo grupo de fibromialgia para atividades pedagógicas socializadas: Mapa falado e
consolidação das falas para posterior programação dos eixos temáticos. O caminhar do projeto levou a necessidade
imperiosa de reavaliá-lo considerando a reflexão, autonomia e reeducação dos participantes.

 
Equipe: 

Ingrid Ferreira Dias Lima, Giovanna Mendes Elias, Isiyara Taverna Pimenta, Gabrielle Moreira Ribeiro da Silva,
Luciane Pires da Costa, Haydée Serrão Lanzilotti, Gabriela Morgado de Oliveira Coelho.



 
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL – PREPARAÇÕES CULINÁRIAS DE DIFERENTES 
REALIDADES BRASILEIRAS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CAROLINA FELDENHEIMER DA SILVA

CONTATO: anacarolf125@gmail.com

 

Resumo: 

Os primeiros 2 anos de vida são cruciais para o crescimento físico e para o desenvolvimento socio psicomotor e a
alimentação exerce grande influência nesta fase atuando na constituição da formação do gosto que podem o
comportamento alimentar ao longo da vida. A culinária pode facilitar e qualificar as refeições no ambiente doméstico.
Objetivo: Desenvolver, de forma participativa, receitas de preparações culinárias para a promoção da alimentação
adequada e saudável para crianças menores de 2 anos. Metodologia: Foi realizada uma chamada pública para captar
interessados, das diferentes regiões do Brasil, que atuaram nas etapas do processo. Foram realizadas reuniões por
Skype, com participação de profissionais e pais. A inscrição das receitas e a escolha pelo júri foi realizado por meio
de formulários eletrônicos. Atividades realizadas: Em dezembro de 2017 foi lançado o edital, divulgado nas redes
sociais do Ministério da Saúde (MS), a fim de captar interessados para atuar no processo. Os interessados foram
divididos em grupos: 1. Construção do Termo de Referência para a Chamada Pública; 2. Júri para as escolhas das
receitas; 3. Testes para adequação; e 4. Teste de aceitabilidade. A partir da seleção dos interessados, foram realizadas
reuniões virtuais para a execução das etapas do projeto, lançamento do edital nas redes sociais, recebimento de 190
receitas de preparações salgadas e doces, praticadas pelas famílias. As receitas foram enviadas para o Júri, que as
avaliou de acordo com critérios previamente delimitados. Após a análise foi realizada uma oficina com especialistas
para escolher e organizar quais das 190 receitas que seriam testadas em laboratório de técnica dietética. As receitas
estão em fase de testes e as escolhidas farão parte do novo Guia Alimentar pra crianças menores de 2 anos do MS. O
resultado do projeto ajudará as famílias na promoção da alimentação saudável das crianças, instrumentalizando a
recomendações do Guia Alimentar.

 
Equipe: 

Jéssica Rosa Marinho, Ana Carolina Feldenheimer da Silva, Isabelle Santana, Lilia Zago, Luciana Maldonado,
Jorginete de Jesus de Jesus Damião., Luciana M Cerqueira Castro, Daniela Silva Canella  , Ines Rugani Ribeiro de
Castro, Silvia Farias.
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Resumo: 

"DOE VIDRO DOE VIDA" 
A amamentação é um ato que não se resume somente em nutrir. Estreitam laços entre mãe e filho, o bebê fica
protegido contra infecções, alergias, além de contribuir com seu desenvolvimento físico e cognitivo.  Os Bancos de
Leite Humano (BLH) possuem a missão de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, coletar e distribuir
leite humano (LH) com qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil.  Todo LH doado
é direcionado para bebês prematuros ou de baixo peso internados. O objetivo do trabalho é relatar a participação na
campanha  de incentivo de doação de LH através da coleta de potes de vidros com tampas de plástico doados nos
postos de recolhimento.  A Campanha, com duração de 20 dias, teve seu ponto culminante no dia 19 de maio, Dia
mundial de Incentivo a doação de leite humano e sua estratégia iniciou-se com a confecção de cartazes, no aplicativo
Canva, para divulgar a importância da captação dos referidos potes para o armazenamento, sob refrigeração, do LH
doado.  Foram montadas caixas decoradas para acondicionamento dos potes doados e consequentemente distribuídos
aos postos de recolhimento e aos BLH. As imagens para decoração foram produzidas no aplicativo Photoshop, que
demostrassem a importância do tema. Três locais foram eleitos para a colocação das caixas: Instituto de Nutrição da
UERJ, Unidades Básicas de Saúde Amigas da Amamentação da AP 3.2 / SMS-RJ e no Shopping Nova América
durante a campanha “Doe vidro Doe Vida”, promovida pela Rede Global de Banco de Leite Humano em parceria
com a Rede Nacional de Shopping Centers. Foram recolhidos 890 potes, mostrando ampla participação e interesse da
população com a campanha.  A inovação do projeto está afeita a utilização de imagens que mais atraiam as pessoas
para o tema em um curto espaço de tempo, escolhendo-se cores vibrantes que combinem entre si com argumento
fundamental para o alcance da proposta da campanha.

 
Equipe: 

Thainá Miranda Godoy, Maria Elisa Barros, Haydée Serrão Lanzillotti, Ana Caroline de Carvalho Marins, Tatiana
Sampaio dos Santos, Marina Marcia Ribeiro Ferreira,  Valeria Alves Gomes Rodrigues, Naraiana Pinheiro, Gabriella
Vicente, Silvana dos Santos Barreto, Fernanda da Motta Afonso, Thainá do Nascimento de Barcelos.



 
ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E ENVELHECIMENTO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DEBORA MARTINS DOS SANTOS

CONTATO: deborams@gmail.com

 

Resumo: 

O Instituto de Nutrição, em parceria com a UNATI, criou em 1993 o PNTI para desenvolver ações com idosos. A
valorização do diálogo, respeito aos diferentes saberes, estímulo à autonomia, atenção às necessidades do idoso e
utilização de metodologia lúdica e interativa foram sendo incorporados como nortes metodológicos. O presente
trabalho apresenta a experiência das ações educativas ao longo da existência do projeto. Realizou-se análise
documental no acervo que inclui formulários de planejamento e cadernos de campo. A trajetória será apresentada sob
a forma de linha temporal, destacando-se: perspectivas teóricas, modalidades, temas, estratégias metodológicas e
recursos. A orientação alimentar individualizada e “palestras”, baseadas na prevenção de doenças, marcaram o início
do PNTI. A experiência ampliou seu escopo incorporando e focando em diferentes ações coletivas: “Curso Nutrição e
Terceira Idade”, “Grupo Sala de Espera”, “Grupo Nutrição e Psicologia”, “Grupo Roda da Saúde”, “Rodas de
Conversa”, que apoiadas no referencial teórico da promoção da saúde e da educação popular em saúde valorizaram a
vertente do alimento, a troca de saberes entre profissionais e idosos e a problematização do comer na vida cotidiana.
Este processo culminou com a troca do nome do projeto para PROANE. A criatividade e a ousadia na seleção de
temas, estratégias e recursos foram desafios e frutos de reflexão e avaliação. Temas como alimentação e marketing,
alimentos da moda, alimentação e sustentabilidade; e, estratégias metodológicas: dramatização, jogos, oficinas
culinárias, exemplificam. A metodologia se consolidou permitindo a ampliação das atividades educativas em outros
cenários - CMS Heitor Beltrão (2014) e Núcleo de Extensão do Colégio Pedro II (2018). A experiência vem
evoluindo para o instigante debate sobre a complexidade do campo da Alimentação e Nutrição, sua inter-relação com
a saúde e a valorização do trabalho educativo para a formação profissional.

 
Equipe: 

Maria Fátima Garcia de Menezes, Elda Lima Tavares, Flávia dos Santos Brito Barbosa, Amanda Sá Marcos da Silva,
Ana Paula da Silveira Santos, Fernanda Silveira Predes, Luciane Diniz de Lima Portella, Julliana Ayres Lima Freire,
Érika de Melo Basílio.



 
ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL E PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CRIANÇAS E ADULTOS COM 
ANEMIA FALCIFORME

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLAUDIA DOS SANTOS COPLE RODRIGUES

CONTATO: claudiacople@gmail.com

 

Resumo: 

A Doença Falciforme (DF) é uma doença crônica hereditária mais comum do Brasil que apresenta elevada
prevalência, principalmente nas regiões nordeste e sudeste. É caracterizada por manifestações clínicas agudas e
crônicas que afetam os diversos órgãos e sistemas. Com vistas à prevenção e minimização dessas intercorrências,
devem ser implementadas ações de promoção da saúde, visando reduzir sua morbimortalidade (Braga JA, 2007;
Santos et al., 2013). Objetivos: Realizar atividades de assistência e de educação nutricional para as pessoas com DF.
Métodos: Foram executadas seis práticas educativas na Sala de Espera do Ambulatório de Hematologia do Hospital
Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ), com os acompanhantes e pacientes. Resultados: foram desenvolvidas e
planejadas seis práticas educativas com os temas: “Consumo de alimentos na safra”;  “Diabetes tipo 1 X diabetes tipo
2”; “Colesterol “bom e ruim” existe? “Fontes de ferro na alimentação”; “Vitaminas nutritivas” e “ Tipos de anemia”.
As atividades planejadas tem o intuito de  proporcionar trocas de experiências entre profissionais envolvidos e os
participantes. Além de ser um importante espaço para sanar as dúvidas dos pacientes e de seus acompanhantes
ampliando seus conhecimentos sobre nutrição, bem como a satisfação dos mesmos ao receberem as orientações que
abordaram os principais aspectos da Alimentação Saudável para as pessoas com doença falciforme. Conclusão: As
atividades desenvolvidas reforçaram o vínculo entre todos os participantes com a equipe do NUTRIFAL e a
conscientização da importância da alimentação saudável para a manutenção da saúde.

 
Equipe: 

Vitoria Aparecida Nunes, Renata Lanziani, Jorginete de Jesus Damião, Cecilia Lacorix de Oliveira3, Andrea Ribeiro
Soares, Marta Citelli dos Reis, Claudia dos Santos Cople-Rodrigues.



 
CINECLUBE FEIJÃO COM ARROZ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SUSANA MOREIRA PADRAO

CONTATO: susanampadrao@gmail.com

 

Resumo: 

Os cineclubes ganharam impulso no século passado, marcadamente na França, num momento de efervescência
política e social, no contexto do pós-guerra. Ainda hoje, continuam se instituindo como espaços privilegiados de
promoção de debates, sobre temas que merecem destaque no cenário político, econômico e social atual. No entanto,
em geral, tais temas acabam sendo pouco explorados nas salas de aulas das universidades, em particular, quando não
estão associados diretamente aos conteúdos programáticos das disciplinas curriculares. O cineclube feijão com arroz
tem como proposta a exibição de filmes, que têm na comida e no ato de comer, com suas diferentes dimensões, sua
principal temática, que servem de mote para provocar o debate de diferentes temas. Nesse sentido, o objetivo central
da proposta é promover a reflexão sobre temas que não estão, necessariamente, associados à área de formação dos
estudantes, mas que influenciam nosso cotidiano e importam posicionamentos críticos. A metodologia adotada tem
sido a exibição de filmes, editados e com duração de 30 a 40 minutos, seguida de debates, mediados por convidados
que tenham na temática a ser discutida seu foco de estudo. Os filmes são escolhidos em reuniões mensais da equipe
do projeto, tendo como premissa a temática da comida e o tema a ser discutido. Durante os meses de janeiro a junho,
de 2108, os filmes foram exibidos, mensalmente, não só para os alunos de graduação e convidados, como, também,
associados a outros projetos de extensão, fora e no espaço da universidade, tratando de temas como desigualdade
sociais, cultura alimentar e poder, dentre outros. A presença e a participação nos debates têm sido efetivas, atendendo
expectativas e objetivos do projeto. Nossa dificuldade, por enquanto, tem sido envolver os participantes na escolha
dos filmes, como inicialmente previsto. Avaliamos que o projeto tem conseguido, aos poucos, tornar o cineclube um
espaço importante de promoção de debates sobre temas atuais.

 
Equipe: 

Fábio Mário iorio.



 
DEMETRA: ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO & SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SHIRLEY DONIZETE PRADO

CONTATO: demetra@uerj.br

 

Resumo: 

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde / Food, Nutrition & Health, ISSN 2238-913X, é periódico científico
editado pelo Instituto de Nutrição da UERJ que tem por missão publicar debates, análises e resultados de pesquisas
relevantes para o campo da Alimentação, Nutrição e Saúde. Busca estabelecer canais de comunicação com redes de
pesquisadores, organizações no âmbito dos serviços, fóruns voltados para a formação humana nos planos da
profissionalização, da pesquisa e da extensão universitárias, sociedades científicas, entidades de classe, enfim, atores
sociais coletivos que vêm protagonizando a constituição e consolidação do campo científico Alimentação, Nutrição e
Saúde. É revista eletrônica, de acesso aberto, que recebe, gratuitamente, originais em português, espanhol ou inglês.
Após avaliação por pares, divulga, sem custos para o autor ou para o leitor, textos completos em duas versões:
português e inglês ou espanhol e inglês. A periodicidade foi reduzida de quadrimestral para trimestral a partir de
2014.Encontra-se indexado nas seguintes bases nacionais e internacionais: Journals for Free | FreeMedicalJournals |
IBICT | SEER | LATINDEX | DOAJ | ROAD | DRJI | OAJI | OJS | DIADORIM | PERIÓDICA |EBSCO | GALE
Cengage-Learning. É publicada pelo Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), software para a
construção e gestão de publicação periódica eletrônica; recomendado pela CAPES, o processo editorial no SEER
permite melhoria na avaliação da qualidade dos periódicos, apresentando padrões editoriais internacionais; é
disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A revista dá continuidade
ao título CERES: Nutrição & Saúde, ISSN 1981-0881, em atividade de 2006 até 2011.

 
Equipe: 

MARIA ELISA BARROS, LUCIANA MARIA CERQUEIRA CASTRO, FRANCISCO ROMÃO FERREIRA ,
CRISTIANE MARQUES SEIXAS  , SHIRLEY DONIZETE PRADO , FABIANA BOM KRAEMER, CECILIA
NORONHA DE MIRANDA CARVALHO, INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO, JULIO BELTRAME
DALEPRANE, MARIA CLAUDIA DA VEIGA SOARES CARVALHO, MARIA FÁTIMA GARCIA DE
MENEZES.



 
DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS HIPOPROTÉICAS VOLTADAS AOS PACIENTES PORTADORES 
DE DOENÇA RENAL CRÔNICA NA FASE NÃO DIALÍTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANGELA LERNER SADCOVITZ

CONTATO: angelals@tubolit.com.br

 

Resumo: 

O tratamento da doença renal crônica (DRC) na fase não dialítica implica na redução do consumo diário de alimentos
ricos em proteína, sódio, potássio e fósforo. A adesão à dieta com estas restrições é um desafio para o portador da
enfermidade, conforme verificado na literatura, mas também observado na prática clínica ambulatorial. Por isso, o
objetivo do projeto é produzir e divulgar receitas de fácil preparo e baixo custo, para serem consumidas em pequenas
refeições como lanche da manhã ou da tarde. Espera-se que com o resultado possamos ampliar a oferta de receitas
disponíveis no meio digital. Foram selecionadas dez (10) receitas básicas, com ou sem frutas, para teste e análise no
laboratório de Técnica Dietética do Instituto de Nutrição da UERJ. Até o momento, já foram testadas e aprovadas
pela equipe do laboratório cinco (5) receitas. Para a divulgação na mídia social foi criado um perfil no Instagran,
contendo fotos, os ingredientes, a forma de preparo e a composição nutricional das receitas.

 
Equipe: 

Larissa de Sousa Cruz, Angela Lerner Sadcovitz.



 
ESTRATÉGIAS VISANDO O AUMENTO DA ADESÃO À REEDUCAÇÃO ALIMENTAR

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA INES BARRETO SILVA

CONTATO: mibsab@terra.com.br

 

Resumo: 

As estratégias e ações de educação alimentar são recomendadas para melhorar o conhecimento, a adesão e o padrão
de alimentação de pacientes com doença renal crônica (DRC), contribuindo com melhor controle da doença.
Nosso principal objetivo foi realizar atendimento nutricional ambulatorial individualizado e promover AÇÕES
EDUCATIVAS como estratégias para aumentar os CONHECIMENTOS sobre alimentação de pacientes com DRC,
com foco na dietética, nos nutrientes e alimentos fontes de proteínas (PTN), sódio (Na) e fósforo (P). Para tal
realizamos atendimento nutricional individualizado, palestras e debates em grupo, e entrega de material impresso
complementar.
Foram atendidos e avaliados 173 pacientes com DRC, sob tratamento regular multidisciplinar em dois ambulatórios
de doenças renais. A condição nutricional mais prevalente foi sobrepeso/obesidade (62,5%) sem presença de
desnutrição. A avaliação do consumo alimentar por inquérito revelou uma ingestão energética dentro das
recomendações, distribuída em carboidratos (59,9%), lipídeos (20,2%) e PTN (19,9%). A adesão à ingestão
recomendada de PTN e P foi baixa e a ingestão de Na estava adequada. O CONHECIMENTO dos pacientes sobre a
importância de controlar a ingestão de PTN e Na foi >85%, e P <20%; sobre a razão para esse controle observamos o
acerto foi <40% para PTN e P. O perfil de acertos para alimentos fontes de PTN foi de 63%, 80% Na e 55% P. A
banana foi considerada fonte de PTN para 55% dos pacientes e o leite desnatado por 50%. O conhecimento sobre
alimentos fontes de P foi baixo, com acerto de 30% para o leite desnatado, 45% para o feijão e <40% para os sucos
industrializados.
O atendimento nutricional ambulatorial regular, as estratégias a ações educativas, voltadas aos pacientes com DRC,
contribuíram para o conhecimento sobre a importância da ingestão alimentar adequada para o tratamento. A
implementação continuada dessas ações pode favorecer a melhor compreensão e adesão dos pacientes ao tratamento
nutricional.

 
Equipe: 

MARIA INES BARRETO SILVA, ANGELA LERNER SADCOVITZ, RACHEL BREGMAN, MATILDE PUMAR
GONZALEZ, JULIANA MARTINS TORRES.



 
FEIRA AGROECOLÓGICA NA UERJ -  SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
NO CAMPO E NA CIDADE.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA AZEVEDO MALDONADO

CONTATO: luamaldonado71@gmail.com

 

Resumo: 

O apoio à agricultura familiar de base agroecológica é fundamental para o desenvolvimento de um sistema alimentar
sustentável e promotor de saúde. As feiras são estratégias importantes para a construção de um novo sistema de
abastecimento alimentar urbano assentado sobre produtos da agricultura familiar de base agroecológica, que promova
a soberania alimentar. Além disso, a implantação de feiras agroecológicas em Universidades, locais com ambientes
alimentares geralmente pouco saudáveis, amplia o acesso a alimentos saudáveis. A Feira Agroecológica na UERJ,
inaugurada em outubro de 2016, representa um espaço importante de comercialização de alimentos e artesanatos
agroecológicos e de trocas socioculturais. Entretanto, dar continuidade às ações já iniciadas tem sido uma necessidade
constante, com o intuito de solidificar as conquistas e iniciar novas atividades. Dessa forma, o objetivo desse projeto
foi apoiar a Feira Agroecológica na UERJ, a fim de manter o espaço criado para o acesso à alimentos agroecológicos,
e continuar contribuindo para a melhora do ambiente alimentar da comunidade do campus Maracanã da UERJ e da
região do seu entorno; bem como fortalecer a agricultura familiar, urbana e agroecológica no estado do Rio de
Janeiro. Oficinas, rodas de conversa e encontros foram planejados, contemplando, entre outros temas, a qualificação
dos (as) agricultores (as) em temas relacionados à de ciência de alimentos. Além disso, foram realizadas ações de
promoção de saúde e da alimentação adequada e saudável na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e da
soberania alimentar, voltada ao público e aos feirantes. Por fim, iniciativas de integração desse projeto de extensão
com atividades de ensino e pesquisa foram concretizadas, levando em consideração a realidade socioambiental,
econômica e cultural da agricultura familiar camponesa e urbana de base agroecológica.

 
Equipe: 

Nathalia Moura Nunes, Renata Rangel Guimarães, Jorginete de Jesus Damião Trevisani, Roberta Fontanive Miyahira,
Silvia Cristina Farias, Juliana Pereira Casemiro, Susana Moreira Padrão, Amanda Peixoto Ferreira, Roberta Lourenço
do Nascimento, Cleide Braz dos Santos, Cristina Ribeiro, Marcio Mendonça.



 
GARANTIA DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UERJ - CAMPUS MARACANÃ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA MARIA PERICO PEREZ

CONTATO: patriciapp@globo.com

 

Resumo: 

O Restaurante Universitário (RU) visa fornecer alimentação segura do ponto de vista higienicossanitário e adequada
nutricionalmente aos usuários. O projeto objetiva desenvolver e aplicar ferramentas que assegurem a qualidade do
processo produtivo de refeições e promover alimentação adequada e saudável. Foram realizadas as seguintes
atividades no RU da UERJ: Elaboração de Procedimentos Operacionais Padronizados para a área de refeições
embaladas (“quentinhas”); Atualização parcial do Manual de Boas Práticas e aplicação sistemática da lista de
verificação de inspeção sanitária para conferir a adequação da Unidade às normas sanitárias vigentes; Identificação e
teste, em laboratório do Instituto de Nutrição (INU), de receitas vegetarianas que pudessem ser preparadas em larga
escala, a fim de incluí-las no cardápio; Divulgação semanal relacionada à alimentação saudável e às receitas no canal
de comunicação virtual criado (Projetoruuerj) no Facebook® e Instagram®; Elaboração do questionário e realização
de pesquisa sobre alimentação dos usuários do RU, via Google Forms; Realização de análises microbiológicas, em
laboratório do INU, de hortaliças e frutas in natura, prontas para o consumo; Elaboração e execução da campanha de
promoção de alimentação saudável, cujo tema abordou a importância da leitura dos rótulos dos alimentos; e
Avaliação Nutricional e Sensorial dos cardápios oferecidos. O atendimento às determinações do Projeto Básico foi
monitorado por observação direta do processo produtivo de refeições, associada à elaboração de planos de ação,
conforme necessidade. Foram apresentados trabalhos nos Congressos Brasileiros de Nutrição, Saúde Coletiva e
Extensão Universitária. Outros eventos de promoção da alimentação saudável estão sendo planejados. Projetos de
pesquisa e extensão multidisciplinares e multiprofissionais poderão ser desenvolvidos no RU, o qual serve de modelo
para o planejamento, organização e operacionalização, para novos RU em outros campi da UERJ.

 
Equipe: 

Allan do Nascimento Cruz (bolsista), Paula Mendonça Leal (bolsista), Patrícia Maria Périco Perez (coordenadora),
Renata Rangel Guimarães (docente).



 
GRUPO AMIGO: AÇÃO MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ELISA BARROS

CONTATO: melisavilela@gmail.com

 

Resumo: 

Título: Estratégia de estimativa de contribuição energético do consumo alimentar de adolescentes
A estratégia da ação extencionista foi identificar os alimentos de maior contribuição energética com o intuito de criar
lista de alimentos que traduza a frequência do consumo  de adolescentes. Esta possibilitará diagnosticar os alimentos
marcadores do consumo alimentar desta faixa etária que indicarão os temas das dinâmicas de educação nutricional em
salas de espera, práticas educativas e outros eventos/atividades no cotidiano do desenvolvimento do projeto. Análise
de registros alimentares de adolescentes no período de 2000 a 2016. O instrumento para coleta de dados foi o
Recordatório 24 horas, aplicado na primeira consulta do atendimento nutricional do ambulatório de Nutrição de
adolescentes NESA/PPC, parceiro do projeto.  O procedimento adotado foi estimativa da contribuição energética (%
kcal) de cada alimento/bebida em relação ao total energético consumido (kcal total). Classificação  dos alimentos/
bebidas em ordem decrescente a partir de quartis, denominando-se muito alta, alta, moderada e baixa estimativa de
contribuição percentual energética.  Determinação do valor energético utilizando-se tabelas de composição
nutricional e rotulagem de alimentos. Resultados: estudo piloto com dados de 2004 (n = 146) classificaram 60
alimentos no terceiro quartil (≥ P75, 0,0071%), 60 alimentos no segundo quartil (<P75 e ≥ P50, 0,0023%), 58
alimentos no terceiro quartil (<P50 e ≥ P25, 0,0006%) e 62 alimentos no ultimo quartil (<P25). O cenário
diagnosticado revelou que existe tendência de consumo para alimentos considerados com alta densidade energética. A
contribuição do estudo está em identificar aqueles alimentos exigem estratégias mudanças do comportamento
alimentar .

 
Equipe: 

Maria Elisa Barros , Haydee Serrão Lanzillotti, Maria Thereza Cury, Carolline Souz Tavares, Adriano Maia Pereira,
Pedro Henrique F dos Santos.



 
GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER – GEPEC.

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FATIMA SUELI NETO RIBEIRO

CONTATO: fatsuerj@gmail.com

 

Resumo: 

O câncer continua figurando como a segunda causa de óbito no Brasil desde 2001. Seu controle requer capacitação
para melhor dimensionamento dos casos e possibilidade de priorização entre os muitos problemas de saúde no Brasil.
Com o propósito de contribuir com a prevenção do câncer, o Grupo de Extensão e Pesquisa em Epidemiologia do
Câncer - GEPEC/UERJ vem ministrando cursos nas Secretarias Estaduais e Municipais de saúde, conforme demanda
local. Para o ao de 2017 e 2018 haviam sido solicitados 2 cursos que não se configuraram em demanda por problemas
relacionados à instabilidade das Secretarias de Saúde e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Procedeu-se a
análise de todos os casos de câncer registrados no Brasil junto ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação -
SINAN entre 2004 e 2017. Um relatório com erros de registros por estado foi enviado à oito Secretarias Estaduais e
12 Secretarias Municipais  de Saúde. O Projeto Nacional Exposição Ocupacional à Cancerígenos- CAREX /Brasil foi
iniciado com 03 reuniões nacionais no Rio de Janeiro e em Brasília.  Nos dias  03 a 05 de setembro de 2018 será
ministrado pelo GEPEC um Curso de Matriz de Exposição Ocupacional no Rio de Janeiro para o Grupo Nacional do
Carex /Brasil.  Para tanto, o GEPEC está organizando o material instrutivo e o Programa do Curso. Até o presente já
foram atualizadas a bibliografia sobre o tema Vigilância da Exposição à Cancerígenos Ocupacionais e mantido
contato com as Secretarias de Saúde Estaduais. Foram elaboradas as  fichas de exposição identificando os setores
econômicos com exposição relevante  à sílica e exploradas as bases de dados que informam trabalho formal e
informal como IBGE, Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social.

 
Equipe: 

Karla Freire Baeta, Mario Parreiras, Paulo Roberto Ribeiro Walter de Negreiros Filho, Camila Ferreira, Tatiane
Schallitz.



 
HORTAS CARIOCAS: PRODUÇÃO E OFERTA DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS DE FORMA 
SUSTENTÁVEL, SEM AGROTÓXICOS EM COMUNIDADES URBANAS.

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SUSANA MOREIRA PADRAO

CONTATO: susanampadrao@gmail.com

 

Resumo: 

O fortalecimento de hortas em áreas urbanas, ampliando a produção de alimentos agroecológicos, marcadores de uma
alimentação adequada, pode gerar inúmeros benefícios para a população local e para cidade. Desta forma, o objetivo
central desse projeto é apoiar a produção e incentivar o consumo de alimentos cultivados de forma agroecológica e
sustentável, facilitando o acesso aos alimentos promotores da saúde, a segmentos da população considerados
socialmente mais vulneráveis. A promoção da alimentação saudável, com o resgate de hábitos alimentares, associados
à cultura e a preservação do meio ambiente, com a ocupação de terrenos ociosos e a expansão de ações de educação
ambiental são alguns dos benefícios advindos dessa iniciativa. A abordagem adotada é qualitativa, com a realização
de ações educativas, tendo a escola e a horta localizadas do Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, como espaços de
aglutinação dos moradores e estudantes, da escola municipal, utilizando como referencial teórico a educação crítica
em saúde, fundamentada nos pressupostos da reflexão, da troca de experiências e interação.  Foram realizadas visitas
quinzenais ao Morro da Formiga, de janeiro a julho, de 2018, após a troca de local do projeto, iniciado no Morro do
Salgueiro, para o Morro da Formiga, com a promoção de oficinas de plantio nas salas de aula, participação na semana
do meio ambiente, degustação de preparações produzidas com plantas não convencionais, exibição de filmes, colheita
na horta, dentre outras ações. Destaca-se, também, a articulação com projetos de meio ambiente desenvolvidos por
outras universidades. Avaliamos que a receptividade ao projeto, por parte de agricultores, professores e estudantes do
local, ficou muito acima das expectativas, gerando uma interação profícua que facilitou o desenvolvimento e a
participação dos moradores nas ações educativas realizadas. O projeto vem sendo executado de forma exitosa, com o
envolvimento efetivo de moradores e estudantes.

 
Equipe: 

Susana Moreira Padrão.



 
INOVANUTRI JR.- EMPRESA JUNIOR DE NUTRIÇÃO DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABELLE SANTANA

CONTATO: isabellesantana@gmail.com

 

Resumo: 

A Inovanutri Jr., fundada em 2012, é uma entidade de caráter institucional, e tem como objetivo principal oferecer
conhecimento técnico-científico e ético, para abertura de uma empresa de consultoria e serviços personalizados na
área de alimentação e nutrição. Utilizando ferramentas de gestão empresarial para auxiliar micro e pequenos
empresários, proporcionando desenvolvimento pessoal e profissional para os alunos associados em benefício da
comunidade com responsabilidade sócio ambiental. Além disso, visa promover melhor experiência de mercado aos
alunos de nutrição, a qual ela é vinculada; desenvolver o empreendedorismo empresarial na área de alimentos;
estimular competitividade e crescimento pessoal e profissional do aluno inserido no projeto; disseminar conhecimento
de gestão e inovação tecnológica com a vivência prática nas micro e pequenas empresas;  proporcionar a seus
associados condições necessárias à aplicação prática de seus conhecimentos teóricos relativos de formação
profissional especifica, promovendo seu desenvolvimento técnico e acadêmico; realizar estudos, projetos e elaborar
diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos inseridos na sua área de atuação;  assessorar a implantação de
soluções indicadas para os problemas diagnosticados. No mercado competitivo atual faz-se necessário
empreendedores com ideias inovadoras e conhecimento prático, aumentando assim, o aprendizado e sucesso. A
empresa obteve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), estando credenciada para prestação de serviços,
assessoria/inovação tecnológica e outras atividades pertinentes. A criação da Inovanutri Jr é um dos passos iniciais
para a consolidação de técnicas de gestão, como estratégia e suporte à competitividade empresarial.

 
Equipe: 

Julio Beltrame Daleprane, Suzana Freitas, Ana Elizabeth Cavalcante Fai Buarque de Gusmão, Nathália Moura Nunes,
Isabelle Santana.



 
INTERNATO MULTIDISCIPLINAR EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA: ALIMENTOS E NUTRIÇÃO - 
IMVISA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HILDA DUVAL BARROS

CONTATO: hbarros@uerj.br

 

Resumo: 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde (ANVISA/MS, 1999) trouxe à sociedade um norte
para uma fiscalização quanto aos cuidados com a saúde humana e abriu uma nova possibilidade de atuação dos
profissionais da área de saúde. A ANVISA, em parceria com a organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/
INPPAZ), prepara profissionais para atuarem na área de Vigilância Sanitária em alimentos através do “Projeto de
Capacitação para Inocuidade de Alimentos”. O Departamento de Nutrição Básica e Experimental (DNBE), do
Instituto de Nutrição (INU), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), criou em 2010 o “IMVISA”, com
a finalidade de preparar os futuros profissionais nutricionistas desta Universidade frente às necessidades atuais
mundial de segurança alimentar. O IMVISA é uma parceria do DNBE/INU/UERJ e o Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), do Estado do Rio de Janeiro. Na USM/
2018 o IMVISA será apresentado na modalidade de “Pôster” e participará do evento cultural de extensão “PL do
Veneno: uma conversa necessária à prevenção de doenças no Brasil”, que será realizado no dia 27/09/2018, de 14:00
– 17:00 h., no Auditório do INU, com 80 vagas, pré-inscrição pelo e-mail hbarros@uerj.br e confirmação da inscrição
pela coordenação do evento, em face do nº reduzido de vagas, priorizando alunos de Nutrição/UERJ, pequenos
agricultores, professores e pesquisadores que atuem no tema e comunidade da UERJ.

 
Equipe: 

BERNARDETE FERRAZ SPISSO, LUCIA MARIA JAEGER DE CARVALHO, MARIA HELOISA PAULINO DE
MORAES, LUCIA HELENA PINTO BASTOS, MATILDE PUMAR, MARIANA NASCIMENTO BEZERRA
(ALUNA BOLSISTA), CAROLINA DA SILVA CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA (ALUNA VOLUNTÁRIA).



 
INTERNATO RURAL EM CIÊNCIA DOS ALIMENTOS

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JULIO BELTRAME DALEPRANE

CONTATO: juliobd@gmail.com

 

Resumo: 

A difusão e popularização da Ciência dos Alimentos para o fortalecimento de sistemas alimentares sustentáveis é um
desafio no contexto contemporâneo. O Internato em Ciência dos Alimentos (ICA) é uma modalidade de estágio
curricular e, ao mesmo tempo, um projeto de extensão universitária oferecido no curso de graduação em Nutrição da
UERJ que tem o propósito de proporcionar aos graduandos a oportunidade de vivenciar e colaborar com iniciativas de
promoção da alimentação adequada e saudável junto aos agricultores urbanos e rurais do Estado do Rio de Janeiro,
especialmente aqueles que fazem parte do quadro de feirantes da Feira Agroecológica na UERJ. O projeto está
voltado para o trabalho com os agricultores da Feira e tem o propósito de partilhar processos tecnológicos com vistas
a melhorar a qualidade e a segurança dos alimentos por eles produzidos. Iniciou-se a verificação do sistema de
rotulagem dos produtos da Feira Agroecológica na UERJ. O trabalho está sendo desenvolvido por alunas da
graduação, com orientação de professoras colaboradoras do projeto, e será documentado como um trabalho de
Conclusão de Curso. Foram criados os protocolos de desidratação das frutas e vegetais mais comercializados na Feira
bem como os protocolos de elaboração de produtos processados a partir dos alimentos in natura comercializados na
Feira. A elaboração do manual de normas inclusivas de boas práticas de manipulação, elaboração, transporte e
comercialização de alimentos, com base na legislação vigente, para o contexto local da Feira está em fase de
construção. Concluímos que foi possível proporcionar aos alunos de Graduação em Nutrição a oportunidade de
contribuir para o desenvolvimento de ações de apoio à agricultura familiar, bem como de estratégias que
proporcionam o aumento da segurança alimentar dos produtos comercializados na Feira Agroecológica na UERJ.

 
Equipe: 

NATHALIA MOURA NUNES, Julio Beltrame Daleprane, MARTA CITELLI DOS REIS, JULIANA PEREIRA
CASEMIRO, ANA ELIZABETH CAVALCANTE FAI BUARQUE DE HOLANDA, ROBERTA FONTANIVE
MIYAHIRA, SUZANA MARIA DE LEMOS FREITAS, INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO, Beatriz de Moura
Brasil Souza , Isabelle Souza da Silva, Priscila Santos da Silva, Patrícia Fernandes da Silva Gomes, Bianca Nunes
Corrêa , Ingrid da Silva Pacheco, Luisa Fidalgo de Oliveira , Gabrielle Timotio Costa , Crislaine da Costa Fischer ,
Andressa do Nascimento Dias , Luana Aragão de Almeida , Andressa do Nascimento , Fernanda Silveira Predes.



 
INTERNATO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLAUDIA VALERIA CARDIM DA SILVA

CONTATO: claudiavaleria.cardim@gmail.com

 

Resumo: 

Introdução: O INSC a partir de 2017 passou a desenvolver suas atividades na CFPE, serviço situado na Área
Programática 2.2 do município do RJ, fortalecendo o processo de construção coletiva das políticas de alimentação e
nutrição neste território. Objetivo: Apresentar as atividades desenvolvidas pelo INSC com ênfase no Grupo de
Promoção à Saúde. Metodologia: O grupo foi implementado, e iniciou suas atividades, em junho de 2018 com
enfoque na contribuição para a prevenção e cuidado de adultos com sobrepeso e obesidade. Trata-se de um grupo
aberto, pautado na educação popular e na interdisciplinaridade, onde são convidados usuários e profissionais de saúde
para um ciclo de 6 encontros quinzenais. Informações sobre saúde são colhidas através da aplicação de um
questionário na primeira vez de cada participante, e as medidas antropométricas são verificadas em todos os
encontros. Nas rodas de conversa são tratados temas relacionados à alimentação saudável, controle do peso, cuidado à
saúde e qualidade de vida. Resultados: Foram identificadas mudanças nas rotinas alimentares, incorporação de
hábitos como maior consumo de água, legumes, verduras e maior motivação para a implementação de outras
mudanças no cotidiano. Foi possível observar que nos encontros realizados nenhum participante ganhou peso, alguns
conseguiram perder e outros o mantiveram, Além disso, foram identificadas mudanças nas rotinas alimentares,
incorporação de hábitos como maior consumo de água, legumes, verduras e maior motivação para a implementação
de outras mudanças no cotidiano. A maior adesão ao estilo de vida mais ativo e participação dos profissionais do
serviço, são desafios que merecem maior atenção. Conclusão: A experiência do grupo tem contribuído para reflexão e
atenção do cuidado à obesidade na CFPE, além de constituir um espaço importante de formação no INSC e de
consolidação da parceria da universidade com o serviço.

 
Equipe: 

Camila Linche Gonçalves Lima, Débora Kellen de Oliveira Dias, Isabelle Souza da Silva, Keronlainy Silva Salvatte
Nunes, Priscila Santos da Silva, Tailyne da Silva Morgado Menezes Biosca, Daiane Oliveira de Souza, Claudia
Valéria Cardim da Silva, Jorginete Jesus, Juliana Pereira Casemiro, Cristiane Marques Seixas, Anne Marcelle
Marques Coelho, Rogério Freitas da Silva.



 
O NUTRICIONISTA NO PROGRAMA TELE-SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA THEREZA FURTADO CURY

CONTATO: mtcury@gmail.com

 

Resumo: 

ANÁLISE  COMPARATIVA EM DOIS PERÍODOS DISTINTOS DAS TELECONSULTORIAS EM NUTRIÇÃO
DO TELESSAUDE UERJ
UNIDADE: NUT - Instituto de Nutrição 
 
O Laboratório Telessaúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ abriga o projeto Telenutrição,
voltado para difundir e articular conhecimentos e competências nas ações de Alimentação e Nutrição no SUS e em
outros serviços de atenção à saúde, através da Tecnologia de Informação. Este trabalho avalia de forma comparativa o
perfil das Teleconsultorias em Nutrição realizadas nos períodos  2012/2013 e 2015/2017. A teleconsultoria é uma das
atividades desenvolvidas pelo Telenutrição e consiste em uma troca de informações entre profissionais da saúde
remotos e locais para se discutir casos clínicos, ações em saúde e obter uma segunda opinião, quando há necessidade
de uma expertise inexistente no local. Apresenta-se como uma importante ferramenta utilizada por diversos
profissionais de saúde dos Municípios, dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro. Ao analisarmos os últimos 5 anos
observamos que houve um aumento total de teleconsultorias, com uma mudança no perfil desse atendimento, já que
no período de 2012/2013, 70% dos atendimentos foram solicitados por nutricionistas, oriundos do RJ e MG (70%) e
com 65% das solicitações voltadas para a dietoterapia de patologias específicas, enquanto no período de 2015/2017
verificamos a participação de 58,3% de nutricionistas e 29,2% de enfermeiros, na maioria oriundos do RJ (87,4%) e
com temáticas voltadas para a Nutrição materno-infantil (37,5%), seguida da dietoterapia de patologias específicas
(33,3%). Vale destacar a recente procura por auxílio em questões atuais como atendimento nos casos de arboviroses,
além das demandas referentes a alimentação infantil e doenças crônicas . Concluindo, faz-se necessário  investir nesse
meio de comunicação virtual com intuito de ter maior abrangência e eficácia na promoção de uma educação aberta e
continuada em saúde.

 
Equipe: 

Maria Thereza Furtado Cury - Mat. 33845-9	  cpf= 345.298.537-72, Cíntia Curioni - Mat. 35157-7 	 	cpf =
076.931.117-27, Célia Lopes da Costa - Mat.   30029-3 		CPF: 965613357-91, Flávia dos Santos Barbosa Brito - Mat.
35972-9 	CPF: 018319497-76, Adriano Maia Pereira – Mat. 201410155211 		CPF  154216237-85.



 
POR DENTRO DOS ALIMENTOS: CONSTRUINDO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO ATRAVÉS DA 
TEMÁTICA “ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO”

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIELLY CRISTINY FERRAZ DA COSTA

CONTATO: daniellyferraz@ymail.com

 

Resumo: 

Plantando Ciência no GEO: Construindo o Conhecimento Científico através da Temática “Alimentação e Nutrição” 

Em virtude da multiplicidade de fatores que interferem na qualidade do sistema educacional do Brasil, iniciativas que
promovam parcerias entre as distintas instâncias governamentais, universidades e instituições de pesquisa, além de
novas estratégias empregadas no processo de ensino–aprendizagem, se tornam essenciais. Em agosto de 2017 foi
realizada uma Oficina de Ciências para alunos do Ensino Fundamental II, no Ginásio Experimental Olímpico Juan
Antonio Samaranch (GEO Unidade Santa Teresa - RJ). A proposta do evento, intitulado "Plantando Ciência no
GEO", foi promover atividades práticas dentro da temática "Alimentação e Nutrição", nas quais os alunos tiveram a
oportunidade de vivenciar o método científico, sendo incentivados a desenvolver a habilidade de pensar criticamente,
respondendo às suas próprias perguntas por meio da execução de experimentos no laboratório. Acreditamos que este
formato de atividade possa agir como promotor de educação científica, influenciando positivamente os alunos e
professores da Educação Básica e do Ensino Superior.

 
Equipe: 

Julio Beltrame Daleprane, Vanessa Souza-Mello, Emmanuelle Dutra da Silva Andrade, Giulia Ferretti, Danielly
Cristiny Ferraz da Costa.



 
PROCESSO PRODUTIVO DE REFEIÇÕES EM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO (HUPE/UERJ): GARANTIA DA QUALIDADE E 
GASTRONOMIA HOSPITALAR

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTA FONTANIVE MIYAHIRA

CONTATO: robertafontanive@ig.com.br

 

Resumo: 

A dieta hospitalar segura do ponto de vista higienicossanitário e adequada em termos nutricional e sensorial tem
como principal objetivo preservar e ou recuperar o estado nutricional de pacientes internados, desempenhando
relevante papel coterapêutico em doenças crônicas e aguda, além de prevenir a ocorrência de doenças transmitidas
por alimentos. O projeto visa implementar medidas de controle que assegurem a garantia da qualidade do processo
produtivo das dietas preparadas na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do Hospital Universitário Pedro
Ernesto (HUPE). Foram realizadas reuniões com a equipe de nutricionistas do hospital a fim de definir as prioridades
do serviço frente aos objetivos do projeto. Considerando que a empresa responsável por fornecer alimentação no
HUPE estava em fase de mudança, com processo de licitação em andamento, foi decidido em conjunto com a equipe,
que o projeto iniciaria com a ações voltadas para gastronomia hospitalar que atendessem demandas mais urgentes
quanto a aceitação de algumas preparações. Assim, foram estabelecidas como prioridades a padronização de duas
gelatinas preparadas com frutas in natura para substituição da gelatina industrizalizada atualmente utilizada, e o
desenvolvimento de preparação para compor dieta pastosa hipossódica que conforme relato do serviço apresentava
baixa aceitação pelos pacientes. Essas preparações foram elaboradas no laboratório de técnica dietética do Instituto de
Nutrição e serão reproduzidas no serviço para avaliar a viabilidade de inclusão no cardápio do hospital. Além dessas
ações, está em fase de desenvolvimento um check-list adaptado à realidade do processo produtivo e recursos físicos
da UAN do hospital baseado na legislação vigente. A integração entre os departamentos do Instituto de Nutrição e a
Divisão de Nutrição do HUPE fortalece as áreas de Nutrição da UERJ, favorecendo ações voltadas a promoção da
alimentação saudável em prol do bem-estar do paciente e da adesão ao seu tratamento.

 
Equipe: 

Patrícia Maria Périco Perez, Renata Rangel Guimarães, Roberta Fontanive Miyahira, Juliana de Andrade Silva da
Costa, Allan do Nascimento Cruz, Paula Leal, Vânia Lucia da Cruz Magalhães, Raquel Costa Travassos, Samyra
Kede, Renato de Abreu Netto, Cinthia Azevedo de Souza, Elaine de Oliveira Pinto, Lilia Zago.



 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E GERAÇÃO DE RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR: 
ORIENTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE TIPO ARTESANAL EM PEQUENA ESCALA PARA A ASSOCIAÇÃO 
DOS AGRICULTORES ORGÂNICOS DE VARGEM GRANDE (AGROVARGEM)

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LILIA ZAGO

CONTATO: lilia.zago@gmail.com

 

Resumo: 

O desenvolvimento de alimentos com valor nutricional adequado e que estejam de acordo com as boas técnicas de
preparo e com as normas higiênico sanitárias, constitui um potente instrumento de geração de renda familiar a ser
desenvolvido no contexto do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional. O objetivo é promover capacitação quanto à produção artesanal de alimentos. As atividades serão
desenvovidas em parceria com o a Fiocruz da Mata Atlântica e a AGROVARGEM. As atividades de capacitação para
produção de tipo artesanal são realizadas na forma de oficinas teórico-práticas. Espera-se que as atividades
contribuam para a capacitação dos produtores no que se refere à produção e comercialização de alimentos artesanais.
Espera-se também criar um espaço dentro do Campus Maracanã para comercialização dos produtos agrícolas (in
natura e beneficiados) não somente da AGROVARGEM, mas também, de outros produtores de base familiar do
Município e Estado do RJ.

 
Equipe: 

Lilia Zago, Isabelle Oliveira, Larissa Maciel, Suzana Maria de Lemos Freitas, Renata Rangel Guimarães,, Julio
Beltrame Daleprane, Roberta Fontanive Miyahira, Nathalia Moura Nunes, Isabelle Santana , Ana Elizabeth
Cavalcante Fai Buarque de Gusmão, Robson Patrocinio de Souza, Vadirene de Oliveira Militão, Flávia Passos
Soares, Domingos Naime, Marcos Antonio Fonseca, Jorge Cardia Valois , Francisco Caldeira de Souza, Paulo José
Martins Filho.



 
PROJETO DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA MARIA CERQUEIRA CASTRO

CONTATO: lucastro@globo.com

 

Resumo: 

Este projeto tem como objetivo ampliar as possibilidades de formação do graduando de nutrição e de profissionais de
saúde e contribuir para a qualificação das ações de saúde  por meio da troca de conhecimentos entre a Universidade e
serviço de saúde. O PROSAUDE promove debates, oficinas e atividades educativas e estudos relacionados às
temáticas de alimentação e nutrição. Como consequência, possibilita o contato precoce do discente com os serviços
de saúde e com experiências que favorecem a formação. No período de julho de 2017 a julho de 2018, foram
realizadas as seguintes atividades: planejamento da atividade educativa “mapa falante sobre ambiente alimentar”, para
instrumentar profissionais de saúde, para atividades de promoção de alimentação saudável; planejamento de curso a
distância sobre diagnóstico nutricional com ênfase em crianças e adolescentes, voltado para profissionais de saúde da
atenção básica (AB); organização de Oficina PET Saúde Graduasus sobre integração universidade serviço no pré-
Congresso do HUPE; organização de oficina com portadores de deficiências e seus familiares na associação de
funcionários do Banco do Brasil; capacitação em alimentação complementar e aleitamento materno para profissionais
da rede de Saúde da AP 2.2; oficina de currículo lattes para alunos do curso de nutrição; participação no projeto de
pesquisa bolsa família; oficina com profissionais da estratégia de Saúde da família do CMS Maria Augusta Estrella
sobre promoção de alimentação saudável no Programa de Saúde na Escola; apoio à organização do Encontro
Nacional de Aleitamento Materno. As ações realizadas no âmbito do projeto têm favorecido a formação dos
discentes, promovendo a inserção na atenção básica como cenário de prática privilegiado, a interação com
profissionais de saúde, permitindo o aprendizado sobre a visão de diferentes especialistas, além da oportunidade de
desenvolver um pensamento crítico em relação às abordagens utilizadas na atenção básica.

 
Equipe: 

Jorginete de Jesus Damião Trevisani, Luciana Maria Cerqueira Castro, Andressa de Luna, Jesssica Pimentel, Ana
carolina Feldeinheimer, Elda Lima Tavares, Cintia Curioni.



 
PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL  NA PERSPECTIVA DO TURISMO 
SOLIDÁRIO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABELLE SANTANA

CONTATO: isabellesantana@gmail.com

 

Resumo: 

A Feira Agroecológica da UERJ constitui um espaço de convergência entre pequenos produtores do estado do Rio de
Janeiro e consumidores, sendo um reconhecido local de ações extensionistas do Instituto de Nutrição. Livros de
receitas podem ser importantes ferramentas para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) e o
estímulo ao desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de habilidades culinárias. Quando elaborados no contexto de uma
feira e com participação dos produtores agroecológicos, essas publicações favorecem a valorização da cultura
alimentar e despertam a atenção dos frequentadores para os produtos comercializados nesses locais. O projeto tem
como objetivo elaborar um livro de receitas que contemple os alimentos e produtos alimentícios comercializados na
feira agroecológica localizada na UERJ, campus Maracanã. Foram realizadas atividades como: mapeamento dos
alimentos in natura, ingredientes, produtos processados e preparações culinárias comercializados na Feira, nos meses
de jun/jul de 2018, por meio de observação e consulta aos produtores da feira; elaboração do roteiro de entrevista que
contemplasse dados pessoais dos produtores (nome completo, e-mail ou telefone, local onde reside ou produz os
alimentos/produtos, idade, redes sociais, tempo de participação na feira) e das receitas sugeridas por eles
(ingredientes, quantidades utilizadas, técnicas de preparo e breve histórico e importância da receita); realização das
entrevistas com os produtores e sistematização. As próximas etapas para elaboração do livro contemplarão um
processo coletivo com os produtores e integrantes do projeto com a finalidade de definir o que será priorizado no
livro de receitas e quais receitas atendem aos princípios da agroecologia e da PAAS. Também serão realizadas
oficinas para registro e adaptação das receitas, incluindo registro fotográfico e audiovisual do trabalho, e produção
gráfica do livro e edição dos vídeos para disponibilização em diversas mídias.

 
Equipe: 

Bruna dos Santos Camilo, Brenda Cabral Marcondes, Juliana Casemiro, Ana Carolina Feldenheimer, Daniela
Canella, Inês Rugani Ribeiro de Castro, Rafael Fortunato, Isabelle Santana.



 
PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ATIVIDADE FÍSICA AOS TRABALHADORES DOS 
RESTAURANTES POPULARES DO RIO DE JANEIRO.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ODALEIA BARBOSA DE AGUIAR

CONTATO: odaleia@uerj.br

 

Resumo: 

A promoção da saúde deve estar unida ao desenvolvimento e envolvimento da capacidade individual e coletiva para
lidar com a multiplicidade dos condicionantes da saúde. Nas questões relacionadas à alimentação, extrapola-se o
campo de uma aplicação técnica e normativa, aceitando-se que não basta conhecer os alimentos saudáveis, mas
também construir a capacidade de escolha, bem como à utilização do conhecimento com o discernimento de atentar
para as diferenças e singularidades dos acontecimentos nos diferentes contextos sociais. Buscar entender a
contribuição do ambiente e processo de trabalho na construção dos hábitos alimentares dos trabalhadores dos
restaurantes populares é uma medida importante para o diálogo da alimentação saudável. Nesse período retornamos
aos restaurantes populares sob a gestão da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Os restaurantes populares de
Campo Grande, Bangu e Bonsucesso retornaram a oferecer café da manhã e almoço para a população das
adjacências. O contato inicial com os trabalhadores foi para que pudéssemos estabelecer uma relação de confiança e
exposição dos temas que temos trabalhado. O restaurante de campo Grande foi o primeiro contatado e na nossa
primeira investida foi de conhecer o tempo e os alimentos disponíveis desses trabalhadores. O ganho e a perda de
peso, processo de trabalho “corrido”, as mudanças na escolha dos alimentos desde a entrada no trabalho em cozinhas,
a comida “de casa”, a disponibilidade dos alimentos oferecidos nos restaurantes são as questões descritas pelos
trabalhadores que comprometem sua alimentação.
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Resumo: 

O consumo de uma alimentação saudável, em um contexto de aumento persistente das doenças crônicas, em
particular da obesidade, é um requisito importante para diminuição dos riscos de adoecimentos. A obesidade tem se
configurado como um grave problema de saúde pública no país. Esse projeto objetiva fomentar uma reflexão sobre os
atributos da alimentação considerada saudável e os obstáculos para o acesso igualitário a esses alimentos, além de
problematizar intervenções e regras instituídas oficialmente. Considera-se que essa reflexão pode ajudar a entender
hábitos e preferências alimentares de indivíduos e coletivos. A metodologia adotada é qualitativa, realizada através de
práticas educativas, sobre os significados, atributos e acesso a uma alimentação saudável, tendo como referencial
teórico a educação crítica em saúde, fundamentada nos pressupostos da reflexão, problematização da realidade, troca
de experiências, interação e afetividade. As ações foram planejadas tendo como base um diagnóstico preliminar sobre
preferências alimentares. O projeto está sendo desenvolvido desde 2015, e iniciamos o ano de 2018, com a criação de
uma página no Facebook, intitulada “comer com prazer: você vai querer”, com a expectativa de ampliar a interação e
os temas debatidos sobre alimentação saudável e seus atributos, com os usuários do restaurante universitário. A
página também é utilizada para divulgar relatos dos próprios usuários sobre suas preferências alimentares, levantadas
nas abordagens realizadas no restaurante para divulgar a página. A segunda ação executada, que está em andamento, é
a colocação de varais com cordéis no restaurante, escritos a partir das preferências e regras alimentares relatadas, que
buscam, também, fomentar uma reflexão sobre o tema, considerando os cordéis uma forma lúdica de interação.
Avaliamos que o projeto tem atingido seus objetivos, de problematizar as regras alimentares e provocar a reflexão
sobre alimentação e comida saudáveis.
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Resumo: 

Atividades do Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas no período de 2017/2018 

INTRODUÇÃO: As práticas alimentares dos brasileiros nas diferentes fases do curso da vida e em todos os estratos
socioeconômicos pioraram nas últimas décadas. Como resultado, houve aumento expressivo da prevalência da
obesidade em todos os grupos etários da população brasileira, sendo cada vez mais prevalentes, entre os adultos, as
doenças crônicas não transmissíveis. A temática da alimentação e nutrição assume cada vez mais centralidade na
agenda das políticas públicas. O Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas tem como objeto o
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à qualificação das ações de alimentação e
nutrição no âmbito das políticas públicas. OBJETIVO: Descrever as atividades desenvolvidas pelo projeto de
extensão no período de abril de 2017 a julho de 2018. RESULTADOS: Elaboração de relatoria das reuniões do
Comitê Executivo da Rede Estadual de Alimentação e Nutrição (REANE); Atualização do cadastro de responsáveis
técnicos pelo PNAE; Atualização regular do blog da REANE; Participação no Encontro Técnico do PNAE no Estado
do Rio de Janeiro, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC); Apoio na
organização da XVIII Plenária da REANE; Pesquisa e elaboração de materiais de apoio para a Semana de Educação
Alimentar; Apoio a realização do Seminário “Desafios além da carne fraca”, em parceria com o IMS/UERJ; Pesquisa
bibliográfica de materiais complementares para os cadernos de atividades para o Programa Saúde na Escola
desenvolvidos em parceria com Ministério da Saúde; Compilação das receitas que irão compor o novo Guia
Alimentar para Menores de dois Anos desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde; Apoio para realização de
oficinas temáticas de alimentação e nutrição. CONCLUSÃO: A inserção de bolsistas neste projeto propicia a sua
reflexão e contato com atores e instituições responsáv
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Resumo: 

RU Sustentável: O restaurante universitário Uerj como cenário promotor de saúde e qualidade de vida
 A promoção da alimentação saudável é norteadora das atividades do Restaurante universitário(RU)Uerj. Fornece
almoço e jantar à comunidade interna da UERJ. Contempla não só o planejamento, a produção e a distribuição das
refeições, como também o uso racional de recursos naturais e descarte adequado dos resíduos gerados. É um ambiente
favorecedor ao processo educativo.Exige visão integrada entre conhecimentos pautados em saberes científicos,
práticos e populares na construção coletiva de novos valores sociais, saberes, habilidades, atitudes e competências
essenciais a boa qualidade de vida e a sua sustentabilidade. Objetivo:A Ação RU Sustentável  promove a reflexão do
comensal formador de opinião, sobre a necessidade de avaliar o impacto da ação individual à natureza e ação na
conservação da biodiversidade. Substituir o descartável de água por recipiente durável é a meta problematizadora
inicial. Metodologia: Diagnosticou-se o excesso de uso de copos de 200ml no lixo do RU(média 4400/dia). No dia  5
de junho teve início a ação.Cartazes foram confeccionados e colados em pontos estratégicos no RU. No acesso ao
cardápio no site restauranteunivesitariouerj, o convite a participação na ação objetivando diminuir o lixo e ajudar o
meio ambiente.Impactos nocivos ao meio ambiente da produção e uso rápido dos descartáveis foram apontados.
Resultados:Observa-se diretamente que comensais substituíram o descartável por copos ou garrafinhas de plástico
reutilizáveis. Apontamentos no livro de críticas e sugestões parabenizam a iniciativa e sugerem a oferta de copos
duráveis a cada aluno pela UERJ .O impacto dessa campanha será construído internamente através de dados
quantitativos e divulgado.Conclusão:A campanha alcançou diferentes setores da universidade. A falta de recursos
financeiros enfraqueceu a ação mas não a imobiliza. É o aprender na realidade e não apenas sobre a realidade
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Resumo: 

Introdução: A produção orgânica e de base agroecólogica tem sido apontada como o caminho mais justo, sustentável
e capaz de promover saúde e qualidade de vida. Há consenso de que o fortalecimento de circuitos locais de
comercialização é estratégia essencial para o fortalecimento da capacidade produtiva sustentável e da cultura
alimentar, além de favorecer a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. Objetivo: Desenvolver processo
intedisciplinar de vivências em agroecologia e segurança alimentar e nutricional que integrem e fortaleçam iniciativas
de produção e comercialização de alimentos da agricultura familiar urbana e rural na região metropolitana do Rio de
Janeiro. Metodologia: As atividades foram realizadas a partir da construção compartilhada de conhecimentos e
realizou-se registro sistemático em diário de campo. Resultados: Vivências agroecológicas com a realização de
mutirões e visitas de orientação técnica em Horta Comunitária em Duque de Caxias. Oficinas técnicas (tecnologias de
produção e comércio justo) realizadas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Circuito de Experiências
Agroecológicas desenvolvidos em uma escola pública do Rio de Janeiro envolvendo 40 alunos de 6º e 7º ano: Oficina
“Fala Sério ou com Certeza?”; Oficina “Mão na Terra”; Visita à Feira Agroecológica; Oficina “Quem mexeu na
minha comida?; Oficina “Agroecologia nos interessa?” Realização do debate Reforma Agrária Popular e a Defesa da
Educação Pública: desafios, possibilidades e conjuntura como atividade da Jornada Universitária em Defesa da
Reforma Agrária. Considerações: Priorizar a construção coletiva de saberes em agroecologia e Segurança Alimentar e
Nutricional foi estratégia essencial para a consolidação do grupo. As vivências confirmaram seu potencial para o
diálogo de saberes entre universidade e comunidade. Iniciativas de sistematização sobre produção, processamento e
comercialização de produtos foram iniciadas e representam o principal desafio para o próximo ano.
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Resumo: 

O projeto busca investigar o bem estar subjetivo e a satisfação com a vivência escolar de participantes idosos do
PROALFA UERJ.  Visa investigar assim as mudanças subjetivas que ocorrem com a inserção em um programa de
ensino não formal voltado para a alfabetização  e o letramento de adultos.  A partir do uso de escalas, questionários,
histórias de vida registradas e/ou relatadas e da observação participante das atividades de sala de aula foram
encontrados resultados,  nessa fase do projeto,  que apontam para o predomínio de afetos positivos e da satisfação
com a vida, especialmente na turma de maior escolarização.
Concluímos que a  vivência escolar positiva, as relações interpessoais em sala de aula e a relação professor-aluno
parecem contribuir para a percepção de maior satisfação subjetiva.  Observamos ainda que esses resultados podem ter
sofrido o impacto do grau de escolarização,  do grau de autonomia e  de reflexão crítica sobre o fazer pedagógico.
Tarefas pedagógicas mais contextualizadas e com temas de interesse dos alunos foram aquelas que suscitaram maior
engajamento e motivação e, consequentemente, maior aprendizado.  Por fim, acreditamos que as vivências relatadas
pelos alunos possam ajudar na compreensão da importância da satisfação subjetiva  e  de sua influência no processo
ensino-aprendizagem.
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Resumo: 

BRINCAR, VIVER E APRENDER: ARTE E LIVRE EXPRESSÃO COMO RECURSO DE TRABALHO COM
CRIANÇAS ACOLHIDAS
A atual aceleração cotidiana tem nos exigido atenção e rapidez em nossas tarefas, o que pode nos distanciar da
experiência sensível. As demandas contemporâneas de compreensão do sofrimento psíquico nos levam a buscar
outros modos de intervenção que possibilitem ampliar a dimensão da realidade na qual estamos inseridos,
potencializando o sujeito como co-construtor de seu próprio processo. Acreditamos que a arte ative as potencialidades
criativas e possibilite reconfigurar a vivência do sofrimento psíquico. O objetivo deste trabalho é apresentar a arte e a
livre expressão como recurso de trabalho com crianças acolhidas numa Unidade de Reinserção Social no Rio de
Janeiro. Utilizamos como suporte teórico-metodológico a Gestalt-terapia, que entende o ser humano de forma
integrada. Uma das intervenções gestálticas é a expressão metafórica que consiste na utilização de recursos
expressivos e não estruturados como forma de favorecimento do contato e da conscientização. Tal experiência
proporcionou uma construção coletiva entre a equipe extencionista e as crianças, nos movendo em um fazer que
entrelaça a livre expressão e a arte, transbordando histórias ao mesmo tempo singulares e plurais.  Ao
desenvolvermos um espaço lúdico onde o brincar e a expressão criativa foram recrutados como recurso, pudemos
perceber possibilidades de novas compreensões das crianças acerca de si, do mundo que as rodeia e de questões que
trazem sofrimento. Expressar sentimentos para  além das palavras permite a ampliação de sentido e promove a
reorganização da experiência, ainda que em situações difíceis como as vividas pelas crianças em situação de
acolhimento. Fritz Perls, principal criador da abordagem gestáltica,  nos diz que “aprender é descobrir que algo é
possível” e isso vem reverberando nessa intervenção que realizamos.  
Palavras-chave: Gestalt-terapia, arte, criança em situação de acolhimento
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Resumo: 

O projeto de extensão Cine Clio-Psyché é uma atividade vinculada ao Laboratório de História e Memória da
Psicologia – Clio-Psyché, do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Consiste
na exibição de filmes que abordem e levantem questões acerca da historiografia da psicologia, da psiquiatria ou da
psicanálise. Os debates, realizados a cada terceira terça-feira de cada mês, contam com a presença de convidados para
o desenvolvimento de discussões, palestras e aulas a partir da obra cinematográfica escolhida. Os filmes são
determinados com antecedência nas reuniões do Clio-Psyché, após amplo debate entre seus membros. A importância
do projeto fundamenta-se na ampliação das possibilidades do processo de ensino e aprendizagem, além de se
caracterizar como uma possibilidade de extensão. Por meio da associação entre psicologia e cinema é possível obter
tanto uma melhor compreensão da ciência psicológica, quanto um entendimento mais profundo sobre o sentido de um
filme. Logo, os dois elementos são capazes de potencializar o ato de conhecer quando combinados. Além disso, essa
é, também, uma ferramenta significativa para a divulgação da psicologia, assim como de assuntos ligados à sua
historiografia. Desde o início do projeto de extensão, já ocorreram treze sessões incluindo debatedores da UERJ e de
outras instituições nacionais e do exterior. Os participantes são, em sua maioria, alunos da UERJ, mas também
recebemos alunos, professores e profissionais de outras instituições.
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Resumo: 

O Programa de Reabilitação Cardíaca desenvolvido no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) é considerado
um diferencial para os pacientes que passam por cirurgias cardíacas neste local. Além de ser um hospital de
referência, o HUPE é um dos poucos hospitais no estado do Rio de Janeiro que fornece aos seus pacientes este tipo de
tratamento.  A assistência psicológica oferecida aos pacientes do Programa de Reabilitação Cardiovascular do HUPE
se insere em uma proposta multidisciplinar, com benefícios indiscutíveis para o paciente cardiopata, entre os quais
destacam-se uma melhora no perfil evolutivo da doença cardíaca e uma melhor qualidade de vida.  A psicologia atua
a partir de duas frentes: entrevistas individuais com o objetivo de acolher o paciente, compreender o processo de
adoecimento, buscar informações sobre seus hábitos e informar sobre a proposta de reabilitação; e encontros semanais
em grupos, com o objetivo de estabelecer naquele espaço uma rede de apoio para auxiliar na tomada de consciência
dos limites atuais, na reflexão sobre a necessidade de efetuar mudanças em seus estilos de vida e na construção e/ou
descoberta de novas possibilidades, a partir da troca de experiências. Busca-se, portanto, estimular a reflexão e a
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 ao seu reestabelecimento. A intervenção psicológica fornece suporte diante das
dificuldades que se apresentam nesta nova trajetória e contribuem com o paciente na conquista de sua autonomia. É
neste contexto que entendemos a importância da inserção da Psicologia a partir da perspectiva gestáltica, e sua
compreensão do indivíduo como um todo: um ser biológico, psicológico e social, sendo, portanto de extrema
importância a consideração de todos estes aspectos quando se trata de reabilitar.
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Resumo: 

O objetivo do presente trabalho é implementar, bem como investigar o desenrolar do Dispositivo Clínico para
atendimento de usuários da área programática 2.2 e de pessoas com deficiência visual. Esse espaço visa criar uma
rede entre os usuários, bem como fomentar a formação de profissionais engajados social e politicamente com a
promoção de saúde. Para tal fim demos inicio ao grupo de atendimento terapêutico a partir das formulações da teórico-
metodológicas da Teoria Ator-Rede, onde a partir dos vínculos entre os diversos atores do campo, vão se tecendo a
tramas da rede. Para além disso, esse exercício nos permite continuar construindo junto ao Centro Municipal de
Reabilitação Oscar Clark um espaço de troca e escuta, onde as proposições possam concorrer para multiplicar não só
um mundo plural, como também a todos.
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Resumo: 

Em Cine - Ciclo de debates é um dos projetos do Programa Pró-Adolescente, do Instituto de Psicologia da UERJ. O
projeto tem como objetivo fomentar debates e discussões sobre assuntos relacionados preferencialmente às temáticas
infância, adolescência e família contemporânea, por meio da exibição de filmes que propiciem a interlocução entre
cinema e psicologia. Os eventos consistem na apresentação da película previamente escolhida e após a exibição um
profissional convidado coordena as discussões sobre o filme. Os eventos ocorrem mensalmente durante o período
letivo, com dia e horário fixo. Ao fim de cada exibição os participantes têm a oportunidade de avaliar o evento
preenchendo uma ficha que foi entregue no início da atividade. O projeto também conta com listagens de filmes sobre
relacionamentos familiares, infância e adolescência e sobre controle social, que podem ser consultadas no site
www.proadolescente.uerj.br e no blog www.proadolescenteuerj.blogspot.com -
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Resumo: 

Por intermédio da modalidade pôster será apresentado o percurso do projeto EncontrAtividade: Trabalho, Gestão e
Saúde Mental, que teve seu início em 2014. A ênfase da apresentação será nas atividades realizadas em 2017 e 2018
(período abarcado pela 28ª edição do Evento Uerj sem Muros).  O Projeto de Extensão tem operado  (não
exclusivamente) por meio da parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Duque de Caxias
(CEREST-DC), uma unidade de abrangência regional, cujo território compreende quatro municípios da Baixada
Fluminense (Duque de Caxias, Magé, Queimados e São João de Meriti). Nessa parceria tem-se como perspectiva uma
estratégia de formação continuada com fundamento na implicação, no envolvimento e no diálogo sinérgico entre a
equipe do Projeto e atores vinculados ao campo da Saúde Pública, debatendo com estes as temáticas referentes à
Saúde Mental & Trabalho, no campo da Saúde do Trabalhador. O objetivo das atividades realizadas pelo Projeto é o
de promover espaços de formação,  de debate e deliberação coletiva, de desenvolvimento dos polos dos saberes
científicos e dos saberes da prática (da experiência) em um processo de coprodução de conhecimento sobre as
relações entre o processo de trabalho e o processo saúde-doença. Visa-se a detectar as formas já existentes nas
práticas dos protagonistas da atividade para compreender e lidar com o sofrimento psíquico no trabalho, colocá-las
em análise e abrir espaço para produzir pistas e encaminhamentos de novas formas. O processo que vem sendo
empreendido objetiva construir as mais férteis propostas de ação e de enfrentamento coletivo dos problemas que
afetam a saúde psíquica dos trabalhadores e trabalhadoras dos municípios do território abrangido pelo CEREST-DC,
bem como ampliar o diálogo com novos atores interessados, tendo como horizonte ampliar o seu poder de agir, e
ainda, colaborar para a formação dos graduando em Psicologia da UERJ.

 
Equipe: 

Marcelly dos Santos Albuquerque de Azevedo, Vanessa Silva Queiroz, Prof. Dr. Wladimir Ferreira de Souza
(Coordenador), Prof. Dr. Milton Athayde, Élida Silva Nascimento (Bolsista), Leda Alves Duarte, Daniel Novarino da
Costa.



 
ESPAÇO DE CONVERSAS NA MARÉ: PESQUISA E INTERVENÇÃO EM CENÁRIOS 
CONTEMPORÂNEOS

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANA LAZARO RAPIZO

CONTATO: rosanarapizo@gmail.com

 

Resumo: 

Será apresentado poster contendo resumo do projeto, objetivos e público atingido. Também constarão do poster as
atividades realizadas durante o período de 2018 com imagens ilustrativas. O projeto cria espaços de conversas em
dois contextos  distintos na favela da Maré. Um primeiro contexto é o grupo realizado com bailarinos que participam
do projeto de formação continuada em dança contemporânea na Escola de Dança Livre da Maré. O segundo contexto
é a Casa das Mulheres, na mesma comunidade, onde é realizada uma roda de conversas com mulheres conhecidas
como "tecedoras", que são mulheres diversas que trabalham em algum projeto parte da organização da sociedade civil
Redes de Desenvolvimento da Maré.

 
Equipe: 

Rosana Lazaro Rapizo, Louise Teixeira, Karoline Peres, Juliana Mascarenhas, Renata Coelho, Raiane Barreto,
Isabela Lima.



 
ESPAÇO DE CONVERSAS SOBRE DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO CONJUGAL

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANA LAZARO RAPIZO

CONTATO: rosana.rapizo@uerj.br

 

Resumo: 

Será apresentado poster com descrição, objetivos, público alvo, e atividades do projeto. O Espaço de Conversas sobre
Divórcio é um projeto que se propõe a criar um espaço de trocas de experiências e reflexão para pessoas que
passaram pelo divórcio em suas famílias e tem interesse em conversar sobre o tema e os desdobramentos do processo
da separação em suas vidas

 
Equipe: 

Rosana Lazaro Rapizo, Louise Teixeira, Karoline Peres, Juliana Mascarenhas, Renata Coelho, Raiane Barreto,
Isabela Lima.



 
GAPSI - GRUPOS DE APOIO PSICOLÓGICO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELEONORA TORRES PRESTRELO

CONTATO: eprestrelo@gmail.com

 

Resumo: 

O GAPsi: uma prática de cuidar como resistência.

O “GAPsi” tem ampliado sua rede de atuação, nesse momento de crise da UERJ. Nos últimos anos temos propiciado
aos alunos da graduação em psicologia do Instituto de Psicologia da UERJ um espaço de acolhimento ao sofrimento
cotidiano, os chamados “sofrimentos difusos”. O curso de Psicologia oferece aos alunos contato com as mais diversas
facetas do sofrimento humano, colocando-os frente a elas direta ou indiretamente, seja em estágios ou disciplinas. A
esse aluno é colocado a proposição de cuidar do outro, mas não lhe é possibilitado espaço para cuidar de si. Nós do
GAPsi afirmamos a necessidade desse espaço. Compreendemos que o conhecimento produzido na academia produz
mundos, queremos interferir nessa produção. Nos últimos meses abrimos os grupos para toda a comunidade discente
da UERJ, dado a demanda por cuidado por parte da mesma. Nossas ações se orientam por um novo paradigma de
cuidado, que tem em seu cerne a definição do humano como um ser interdependente, resistindo assim, a perpetuação
de uma cultura individualizante e a um Estado abandônico. O projeto utiliza como orientação teórico-metodológica a
abordagem gestáltica de trabalho em grupo e, para grandes grupos, a da terapia comunitária. Nele, estagiárias,
coordenadora e participantes praticam um cuidar que se faz com o outro, não é dado à priori, apostando no valor da
troca de experiências para a superação das adversidades, desenvolvendo a identificação do poder individual e coletivo
do grupo, se constituindo, portanto, num campo de suporte acadêmico, social e afetivo.
 
Palavras-chave: cuidado; GAPsi; abordagem gestáltica; grupos; universidade.

 
Equipe: 

Eleonôra Torres Prestrelo, Jessica de Oliveira Nunes Figueira, Raissa da Costa Silva, Juliana da silva Gonçalves,
Nicole Velloso de Oliveira.



 
LABORATÓRIO GESTÁLTICO: CONFIGURAÇÕES E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELEONORA TORRES PRESTRELO

CONTATO: eprestrelo@gmail.com

 

Resumo: 

Laboratório gestáltico: 11 anos fazendo redes de resistência do sensível

O Laboratório Gestáltico visa estabelecer uma conexão sensível entre o conhecimento produzido na academia e os
fenômenos contemporâneos. A academia, historicamente, se caracteriza e valoriza o conhecimento fundamentado em
informação racional, muitas vezes distanciado de uma “vida vivida”. Nós, gestalt terapeutas, herdeiros de uma
abordagem que se coloca desde seus primórdios como um movimento de resistência ao estabelecido, valorizamos a
apreensão do mundo que se dá por via do sensível, resistindo à tentativa de controle e determinação da vida. O saber
“sobre” o que acontece, tem nos distanciado de modos mais humanizados de viver e interferir no mundo. Vivemos
tempos de muita desagregação social e de produção de padrões de comportamento profundamente angustiantes e
normativos: na família; nas formas de adoecimento; na convivência com as diferenças, reverberando em modos de
exclusão. Questões de gênero e raciais, bem como de orientação sexual têm surgido como figura na vida e em nossos
campos de estudo. Seguindo nossa metodologia de entrelaçar a construção de conhecimento com a vida, temos atuado
com a temática das heterogeneidades e diferenças através de palestras e, principalmente, oficinas vivenciais abertas
ao público, o que nos fez debruçar, também, sobre as reverberações da crise na universidade - conexão de um fazer
gestáltico. E assim temos resistido nos últimos 11 anos aos inúmeros efeitos que essa situação produz em todos nós,
discentes, docentes, funcionários e toda a comunidade carioca. 
 
Palavras- chave: laboratório gestáltico; sensível; resistência; experiência

 
Equipe: 

Eleonôra Torres Prestrelo, Laura Cristina de Toledo Quadros, Monique Lima dos S. Bezerra , Thays dos S.
Guaraciaba , Beatriz Zanini de B. Silva , Evelyn Frade da Silva .



 
LABORATÓRIO DE FENOMENOLOGIA E ESTUDOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA EXISTENCIAL

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA LOPEZ CALVO DE FEIJOO

CONTATO: ana.maria.feijoo@gmail.com

 

Resumo: 

O Laboratório de Fenomenologia e estudos em Psicologia Existencial vem desde 2016 empenhando-se  a atender à
solicitação do Ministério da Saúde de que se criem ações locais destinadas a assistência de pessoas que pensam em
suicídio. Dessa forma, os componentes do Laboratório vem se dedicando a estudos, pesquisas e atuações clínicas com
pessoas que pensam em dar fim as suas vidas. E com essa finalidade criamos um Núcleo de atendimento clínico às
pessoas que pensam em suicídio (NAC) que se estabeleceu no SPA/UERJ. O NAC, trabalhando em parceria com um
Núcleo já consagrado, denominado UERJ Pela Vida, vem desde então realizando atendimentos às pessoas que
pensam em suicídio. Assim, a equipe UERJ pela Vida continua na recepção ou triagem daqueles que procuram ou são
encaminhados por outros departamentos da Universidade para esse Núcleo. E as pessoas, que forem avaliadas como
em risco ou aquelas que quiseram dar continuidade aos encontros com profissionais e estudantes preparados para esse
fim, são atendidas no Núcleo de Atendimento Clínico (NAC). 
Atualmente, os componentes do NAC são solicitados por membros da universidade e da comunidade ao redor quando
há situações em que uma pessoa se encontra prestes a cometer o ato. Até os dias de hoje, realizamos em torno de 36
atendimentos clínicos. Embora todos tenham chegado ao Núcleo pelo motivo de desejar pôr fim à vida, não fomos
notificados de nenhum caso de suicídio consumado e nem mesmo de outras tentativas.

 
Equipe: 

Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo, Breno Cruz, Yan Almeida, Victor Portalves.



 
LUGAR DE PALAVRA: A ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA COMO DISPOSITIVO DE SUSTENTAÇÃO 
SIMBÓLICA PARA OS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): INGRID DE MELLO VORSATZ

CONTATO: ingrid.vorsatz@uerj.br

 

Resumo: 

LUGAR DE PALAVRA: A ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA COMO DISPOSITIVO DE SUSTENTAÇÃO
SIMBÓLICA PARA OS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE
O projeto tem por objetivo apostar na possibilidade de sustentação simbólica para o sujeito psicótico em um
dispositivo institucional de atenção terciária em saúde mental, tendo como campo de práticas a enfermaria da
Unidade Docente Assistencial de Psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto.  A proposta se efetiva através
da oferta de diferentes modalidades de atenção e cuidados preconizados pela Política Nacional de Saúde Mental, bem
como pelo viés de humanização da atenção no âmbito do Sistema Único de Saúde. A participação das estagiárias
ocorre através de sua inserção nas oficinas semanais de Terapia Ocupacional, tais como a Oficina Café e Poesia e a
Oficina de Cerâmica, além de um sarau mensal que inclui uma exposição de artes. A coordenadora do projeto propôs
a realização de um Cineclube mensal, seguido de debates, que é conduzido pelos residentes de Psicologia e pelas
integrantes do projeto de extensão, do qual participam os pacientes internados, seus familiares e os demais
profissionais que estão inseridos na enfermaria de Psiquiatria do HUPE. As integrantes do projeto participam de
supervisões semanais de orientação psicanalítica, juntamente com os residentes em Psicologia Clínica Institucional,
de modo a integrar as práticas clínicas e institucionais em um formato dinâmico e coletivo. Como resultado do
trabalho encontra-se o estabelecimento e/ou o fortalecimento do vínculo estabelecido pelos pacientes com os
profissionais e as voluntárias do projeto que integram as oficinas e o cineclube, ressaltando-se que a participação
regular dos usuários tem auxiliado a estabilização do quadro clínico. O projeto tem sido de grande importância para
as voluntárias, proporcionando o contato com o campo da saúde mental e suas práticas, resultando no interesse das
voluntárias por esta especialização na modalidade residência em saúde.

 
Equipe: 

Clarissa Beatriz Gomes de Lima, Ursula Ponciano Possollo Goulart.



 
OFICINA DO DISCURSO

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RENATA PATRICIA FORAIN DE VALENTIM

CONTATO: renatapfvalentim@gmail.com

 

Resumo: 

A Oficina do Discurso é um projeto desenvolvido com frequentadores do Centro de Atenção Psicossocial "Espaço
Aberto ao Tempo", EAT. Nele são realizadas oficinas de teatro, desenho, música, cerâmica, que têm por objetivo
estimular, através de diferentes meios (textuais ou não textuais), discussões acerca dos lugares institucionais e
subjetivos trazidos pelos participantes. Tem como base teórica condutora a esquizoanálise, de Giles Deleuze e Felix
Guattari, que supõe tanto a ideia de que estes posicionamentos se constroem ininterruptamente, nas situações
cotidianas vividas e na diversidade das atuações micropolíticas; quanto a ideia de que estes lugares institucionais e
subjetivos não podem ser dissociados de sua dimensão histórica e social. Os encontros acontecem quinzenalmente há
18 meses e reúnem cerca de quatorze participantes, entre alunos (quatro) e frequentadores (cerca de dez, o número
flutua). Nas oficinas, a relação entre os alunos e frequentadores busca uma relação de implicação em que os dois
grupos se propõem as mesmas questões e as mesmas reflexões, sem nenhum traço de hierarquia. Neste período foram
produzidos desenhos, músicas, máscaras, que serviram como base para a produção de uma peça teatral. Foram
realizados exercícios de sensibilização para as questões relativas à interioridade e sua relação com o espaço e o tempo
habitados pelos participantes. Também foram realizadas atividades de percepção, atenção, memória, linguagem,
conhecimento de si, sociabilidade e pensamento. Para os alunos participantes, a oficina tem sido uma valiosa
oportunidade de conhecer as formas de atendimento oferecidas no campo da saúde mental e as dificuldades hoje
atravessadas pelas instituições comprometidas com um atendimento singularizado, de respeito à diversidade das
construções subjetivas. Para os frequentadores as oficinas tem sido um importante lugar de encenação de suas
dificuldades cotidianas e espaço de construção de sentido para suas experiências.

 
Equipe: 

Angelina Costa Baron, Julia Reis Lousão, Guilherme da Silva Sant'Anna, Luiza Machado Ferraz Lima.



 
OFICINAS DE GÊNERO E SEXUALIDADE NAS ESCOLAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AMANA ROCHA MATTOS

CONTATO: amanamattos@gmail.com

 

Resumo: 

O presente trabalho apresenta os resultados do Projeto de Extensão que realizou, nos anos de 2017 a 2018, oficinas de
gênero e sexualidades em uma escola municipal parceira na cidade do Rio de Janeiro. Durante os dois anos de
realização do projeto, participaram cerca de 160 estudantes do segundo segmento do Ensino Fundamental. Foram
desenvolvidas atividades e dinâmicas educativas, utilizadas nas oficinas para discutir temas com as turmas tais como
diversidade e preconceito; consentimento nas relações afetivo-sexuais; violência de gênero; racismo; relações de
poder na escola; anticoncepção e prevenção de ISTs. As metodologias utilizadas no trabalho com as e os estudantes
foram desenvolvidas a partir do referencial teórico que embasa o projeto: teorias da interseccionalidade e pedagogias
feministas, no campo dos estudos críticos de gênero e sexualidades. Neste trabalho, serão apresentadas algumas das
técnicas concebidas pela equipe para as oficinas, bem como seus principais objetivos no trabalho com estudantes.
Além disso, pretende-se discutir os aspectos éticos que têm referenciado o trabalho da equipe em contextos escolares,
uma vez que o projeto, que tem se mostrado produtivo no diálogo com as demandas escolares, está sendo realizado
em um momento político nacional complexo, em que a abordagem de tais temáticas nas escolas tem encontrado
resistências, especialmente por parte de atores sociais de fora dos contextos escolares.

 
Equipe: 

Thamara Santos Guilherme, Ana Camilla de Oliveira Baldanzi          , Bruna da Silva Paulino, Gabriela de Oliveira
Moura e Silva, Luana de Matos Guimarães      , István de Oliveira Bacsa, Amanda Neves Rastrelli           .



 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LIGIA GAMA E SILVA FURTADO DE MENDONÇA

CONTATO: ligia.mendonca@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de Orientação Profissional de Especialidades Médicas tem como objetivo auxiliar os alunos do quinto ano
de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) a escolher a sua área de atuação profissional dentre
as várias ofertadas pelo campo médico. Os alunos dessa faculdade, principalmente aqueles que estão cursando o
quinto ano, apresentaram muitas questões referentes a escolha da especialidade médica aos profissionais e estagiários
do Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (PAPE) da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UERJ.
Essas questões envolvem as próprias angústias individuais relativas à tomada de decisões, a implementação das novas
diretrizes curriculares nacionais e a recente cultura dos cursos preparatórios para residência. Através deste projeto, em
parceria com o PAPE e a FCM, efetuamos a capacitação de estagiários de Psicologia para o atendimento clínico em
Orientação Profissional voltado para o campo das especialidades médicas, realizamos os atendimentos aos alunos da
FCM no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Instituto de Psicologia da UERJ, e fornecermos apoio às atividades
do PAPE.

 
Equipe: 

LIGIA GAMA E SILVA FURTADO DE MENDONÇA, SANDRA TORRES SERRA, BARBARA GIARRANTE
CARÃO, PEDRO TERRA LEITE ABREU, ANA CLARA COUTO VON BORELL.



 
PPHS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DAS HABILIDADES SOCIAIS  DE ALUNOS SEM FALA 
ARTICULADA TENDO GRADUANDOS EM PSICOLOGIA COMO INTERLOCUTORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA LORENA QUITERIO DA SILVA

CONTATO: patricialorenauerj@gmail.com

 

Resumo: 

A inclusão escolar e social de pessoas com deficiência tem sido amplamente discutida na literatura especializada na
Educação e na Saúde, nos últimos anos. Considerando: a) as dificuldades de comunicação de alunos sem fala
articulada e sua presença crescente nas escolas regulares e em outros ambientes sociais, como: hospitais, transportes
públicos, atendimentos clínicos, etc; b) a falta de preparação de seus interlocutores em geral para favorecer trocas
comunicativas e, c) a necessidade de promover formação inicial de profissionais da área da educação e da saúde com
habilidades sociais educativas para interagir com qualquer educando / paciente a despeito de suas dificuldades
comunicativas, o projeto tem como objetivo promover as habilidades sociais e comunicativas de crianças e
adolescentes sem fala articulada, por meio dos recursos de comunicação alternativa, assim como de alunos de
graduação em Psicologia por meio de um Programa de Formação, melhorando a qualidade das relações interpessoais.
Desenvolver as habilidades sociais torna-se fundamental para uma real inserção da pessoa com deficiência, tanto no
aspecto comunicativo quanto interpessoal, na sociedade. Esta proposta envolve dois grupos em duas etapas
interligadas: I) a formação inicial dos graduandos em psicologia, por meio de um curso teórico-prático com 40 h (em
andamento) com foco nas Habilidades Sociais e Educativas e Inclusivas. A proposta do curso envolve: vivências,
aulas expositivas, leitura e discussão de textos, apresentação e elaboração de recursos de Comunicação Alternativa e,
exibição de vídeos contendo episódios de interação entre indivíduos falantes e os sem fala articulada e, II) a
promoção de habilidades sociais para alunos com deficiência sem fala articulada por meio do Programa de Promoção
das Habilidades Sociais (PPHS-ASFA) em 2019, com duração de 40h/a e desenvolvido em parceria com escolas da
rede pública municipal e do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE).

 
Equipe: 



 
Profa. Patricia Lorena Quiterio - coordenadora - Instituto de Psicologia, Profa. Cátia Walter - colaboradora -
Faculdade de Educação, Profa. Carolina Schirmer - colaboradora - Faculdade de Educação , Ana Caroline Machado
Domingues - graduanda - IP, Aressa Carvalho - graduanda - IP, Bruna de Lima Camelo - graduanda - IP, Clarissa
Garcia Gilla - graduanda - IP, Daiane Passos Moço - graduanda - IP, Gabriela Regina Amaro - graduanda - IP,
Jenniffer Pires da Silva - graduanda - IP, Larissa Gonçalves Gama - graduanda - IP, Laura Magaldi - graduanda - IP,
Laurence Oliveira - graduanda - IP, Lucas Amorim - graduando - IP, Luisa Braga - graduanda - IP, Mariane Voga -
graduanda - IP, Marwin M. I. B do Carmo - graduando - IP, Nayara Felix da Silva  - graduanda - IP, Nohainne Costa
- graduanda - IP, Patricia Ferreira - graduanda - IP, Renata Bambino - graduanda - IP, Rodrigo Limonge - graduando
- IP, Talita Borges Queiroga dos Reis - graduanda - IP, Tatiane Cristina de Lima Gomes - graduanda - IP.



 
PRODIN – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL PARA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 
E PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO CURSO DE VIDA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANESSA BARBOSA ROMERA LEME

CONTATO: vanessaromera@gmail.com

 

Resumo: 

O contexto universitário, na atualidade, pode ser caracterizado por relações interpessoais individualistas, competitivas
e discriminatórias que inviabilizam o surgimento de fatores de proteção do suicídio (por exemplo, habilidades sociais
e busca por apoio social), prejudicando a solidariedade, o respeito aos direitos humanos e o bem-estar geral da pessoa.
Considerando que eventos de suicídio podem ser associados a relacionamentos interpessoais frágeis, serão descritas
as atividades extensionistas do PRODIN - Programa de Desenvolvimento Interpessoal para prevenção do suicídio e
promoção de saúde mental no curso de vida, em parceria com a equipe do Programa UERJ pela Vida (DEPEXT
4201) e com o projeto PROME (DEPEXT 5335). O projeto tem como objetivo desenvolver ações educativas (grupos
psicoeducativos, cursos, oficinas e palestras) que visam instrumentalizar sobre as habilidades sociais e de vida
relacionadas à prevenção de fatores de risco ligados à maior incidência de suicídio no curso de vida. O programa
também prevê a promoção de fatores de proteção que contribua para a saúde mental e bem-estar dos participantes, por
meio da melhora da qualidade das relações interpessoais e da ampliação dos conhecimentos sobre diversidade sexual,
questões étnicos-raciais e de gênero e direitos humanos. O PRODIN é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar
composta por professores/estudantes da graduação e pós-graduação da área da psicologia, pedagogia e medicina e seu
público-alvo são alunos, docentes e servidores técnicos-administrativos da UERJ, além de estudantes e profissionais
da área de educação e saúde de outras instituições. No decorrer de 2018 foram realizadas oficinas e palestras com
alunos, professores e supervisores de escolas públicas e grupos psicoeducativos com estudantes universitários na
UERJ. Além disso, os resultados do projeto serão apresentados num congresso internacional de saúde mental, em
agosto.

 
Equipe: 

VANESSA BARBOSA ROMERA LEME, LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS, MARIA CHRISTINA
PAIXAO MAIOLI, RACHEL ALONSO DE AZEVEDO, AMANDA PORTO PADILHA, Ana Júlia de Carvalho
Pereira Alves, Luana de Mendonça Fernandes, Adriana Penha da Costa Lima Peçanha, Carolina Seixas da Rocha,
Fernanda Pereira Calabar, Priscila Sá da Silveira, Fernanda de Azevedo França, Aline Penna de Carvalho.



 
POTENCIALIZANDO REDES: POLÍTICAS PÚBLICAS, TRABALHO E SAÚDE MENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): KATIA MARIA TEIXEIRA SANTORUM

CONTATO: katia.santorum@gmail.com

 

Resumo: 

O trabalho aqui apresentado configura-se como um sub-projeto do Projeto de pesquisa e extensão mais amplo,
intitulado “Potencializando Redes: Políticas Públicas, Trabalho e Saúde Mental”. Por meio da pesquisa-intervenção
visa aproximar-se das situações de trabalho a partir de um ponto de vista específico: o ponto de vista da Atividade.
Tem como perspectiva contribuir para a produção de conhecimentos sobre o trabalho buscando compreender↔
transformar suas interfaces com modos de organização do trabalho potencialmente danosos e com o campo das
políticas publicas visando a saúde mental de quem trabalha. Assim, no subprojeto aqui apresentado destaca-se a
atenção para a dimensão da corporeidade na sua relação com o trabalho,  mobilizando para tanto o nível da assistência
à saúde. Tal proposta, em fase de implementação, tem como referência o patrimônio teórico-metodológico do campo
da Saúde do Trabalhador e das Clínicas do Trabalho, bem como da Antiginástica e consistirá em uma abordagem
grupal dedicada ao cuidado de trabalhadores de diferentes categorias profissionais indicados por organizações
parceiras, como por exemplo, o DESSAUDE da UERJ. Os encontros do grupo ocorrerão com frequência mensal e
duração de três horas, nas dependências do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares (LAPIC's), do
Instituto de Ciências Biomédicas da UERJ. Estão entre os objetivos deste projeto colaborar na criação e
desenvolvimento de estratégias de atenção a trabalhadores com diagnóstico de adoecimento relacionado ao trabalho,
criar espaços para a elaboração sobre a experiência do adoecer em sua relação com o trabalho, oportunizar aos/as
trabalhadores/as com histórico de agravos à saúde uma perspectiva de re-estruturação de seus projetos de vida
abalados pelos desequilíbrios advindos de suas patologias e afastamento ou não do trabalho. Por fim, tem-se como
horizonte contribuir potencializando redes que se articulem pela defesa da dignidade da vida no trabalho.

 
Equipe: 

Ana Cristina Ribeiro Fonseca, Carolina Oliveira, Cristina Portela Lima,  Heriberto Silva, Leda Souza do Nascimento ,
Vanessa Elbert .



 
PRÁTICA DO PSICÓLOGO EM ENFERMARIA E AMBULATÓRIO PEDIÁTRICOS: CONTRIBUIÇÕES 
AO APRIMORAMENTO DO TRABALHO MULTIDISCIPLINAR E À HUMANIZAÇÃO NA 
ASSISTÊNCIA E NA FORMAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VINICIUS ANCIÂES DARRIBA

CONTATO: viniciusdarriba@gmail.com

 

Resumo: 

Propomos apresentar os resultados parciais do projeto de extensão ‘Prática do psicólogo em enfermaria e ambulatório
pediátricos: contribuições ao aprimoramento do trabalho multidisciplinar e à humanização na assistência e na
formação’, que vem sendo desenvolvido desde o ano passado. O projeto nasceu da experiência de alunos e residentes
que realizam, desde 2012, trabalho em equipe multiprofissional na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário
Pedro Ernesto (HUPE). Partindo deste percurso, propomos aprimorar, através do projeto, a promoção da assistência,
da produção de conhecimentos, da formação e da inovação - e a articulação entre elas - no âmbito da prática
multidisciplinar do psicólogo no hospital.
O aprimoramento visado pelo projeto direciona-se também para a interface com a formação do psicólogo. Neste
sentido, na condição de professor do Curso de Psicologia e de responsável pela prática dos psicólogos no hospital,
buscamos desenvolver ações que aproximem a experiência dos graduandos deste campo teórico e prático. Desde a
implantação do projeto, criamos uma disciplina no Curso de Psicologia sobre a prática multidisciplinar no hospital;
realizamos em abril último o ‘Colóquio Psicanálise e Hospital Hoje’; e assumimos o cargo até então inexistente de
Coordenador do Instituto de Psicologia no HUPE, o qual visa, junto à Direção do Hospital, promover a articulação do
Instituto de Psicologia com a prática do psicólogo nesta instituição.
Com relação às ações implementadas, neste período, no âmbito do Hospital, destacamos: o projeto de visita dos
irmãos à enfermaria e UTI pediátricas; reuniões de mães com crianças internadas; o acompanhamento de familiares
posterior ao óbito; e o acompanhamento pela Psicologia ao pré-operatório cirúrgico. Estamos realizando também o
levantamento relativo à pratica multidisciplinar dos psicólogos que atuam nas diferentes unidades do HUPE e
organizando um Plantão de Psicologia que possa atender as urgências do Hospital como um todo.

 
Equipe: 

Andréa Barbosa de Albuquerque, Nohainne Costa, Eleni Ververidis, Vinicius Darriba.



 
PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL - O JOVEM E A INICIAÇÃO AO TRABALHO EM 
UMA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA HELENA FERRAZ AYRES

CONTATO: grupoficina.psi@gmail.com

 

Resumo: 

O presente projeto surge no Estágio em Psicologia do Trabalho e Organizacional (SPA⁄IP⁄UERJ), a partir de
discussões acerca do campo do trabalho, das organizações e a precoce inserção do jovem no mercado de trabalho.
Assim, os seguintes objetivos foram definidos: - criar parceiras entre academia, empresas e sociedade para realização
do projeto; – propiciar o desenvolvimento pessoal e interpessoal desses jovens, que facilitem o seu autoconhecimento
e reflexões acerca do trabalho, do mercado de trabalho e possibilidades de inclusão social; -  e desenvolver estudos e
pesquisas sobre o tema o jovem e a iniciação ao trabalho, possibilitando definições de ações transformadoras da
realidade atual. A fundamentação teórica tem como base a Psicologia do Trabalho e Organizacional, em uma
perspectiva das concepções atuais desse campo e a Concepção Psicossocial Integrada (AYRES, 2012), que tem como
fundamento a pesquisa-ação e os estudos sobre processos grupais. Neste sentido, as seguintes etapas são percorridas:
1ª etapa - Divulgação da proposta e construção de parcerias – espaço de construção conjunta; 2ª etapa - Levantamento
das expectativas e apresentação da proposta -  ajustar às demandas "reais" do grupo; 3ª etapa - Desenvolvimento da
proposta – Grupo de desenvolvimento pessoal e interpessoal – Jovens Aprendizes - vivência grupal - construção de
planos de ações de desenvolvimento individual; 4ª etapa - Avaliação e Acompanhamento. Assim, desde 2014, a
Equipe técnica vem em parceria com o Programa Educativo Bolsa de Iniciação ao Trabalho/PEBIT/UERJ, programa
socioeducativo, conduzido pelo Departamento de Estágios e Bolsas/CETREINA/UERJ, atendendo os adolescentes da
Fundação da Infância e Adolescente/FIA e da Fundação de Apoio à Escola Técnica/FAETEC. Em 2017 foi
estabelecida a parceria com a Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch sendo desenvolvidas oficinas voltadas para o
tema: Trabalho, Mercado de Trabalho e Profissão.

 
Equipe: 

Daniela Gonçalves Rodrigues, Angela Regina Silva Gabriel, Darckyane Alencar , Alberto Silva Nunes, Larissa
Gonçalves Gama, Laurence Ma. M. dos S. de Oliveira, Letícia Bezerra da Costa, Nohainne Costa de Oliveira,
Veronica dos Santos de Abreu, Viviane de Oliveira Costa  .



 
PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL - ÊNFASE NOS PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS : ORIENTAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO 
DE PSICOLOGIA

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA HELENA FERRAZ AYRES

CONTATO: grupoficina.psi@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto de Psicologia do Trabalho e Organizacional com ênfase nos processos organizacionais tem como proposta
sistematizar a Orientação ao Funcionamento da Empresa Junior (EJr) do Instituto 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 InterAção Jr, EJr de Psicologia. O
projeto visa promover através de suas atividades o desenvolvimento técnico e acadêmico dos estudantes do IP, o
desenvolvimento econômico e social da comunidade, o espírito empreendedor dos integrantes da Interação Jr, o
contato dos estudantes com o mercado de trabalho e sociedade, possibilitando o desenvolvimento pessoal e
profissional de todos os envolvidos no processo de aprendizagem e capacitação no campo da Psicologia do Trabalho
e Organizacional Neste sentido, as ações realizadas buscam propiciar condições mínimas para o estabelecimento,
funcionamento e acompanhamento da EJr no IP, a partir de coordenação especializada, com experiência e formação
na área, orientando e capacitando o grupo no campo dos processos organizacionais. E, ainda, proporcionar, através do
desenvolvimento de ações adequadas ao funcionamento administrativo e técnico da EJr , a integração entre os
estudantes, Direção do IP, demais professores que venham a compor o projeto e outras Instituições, garantindo a
“sustentabilidade” da Interação Jr. Atualmente, as seguintes parcerias foram estabelecidas: - internas: Centro de
produção da UERJ (CEPUERJ); Departamento de Inovação (INOVUERJ); Programa Educativo Bolsa de Iniciação
ao Trabalho (PEBIT); Empresas juniores da UERJ; Incubadoras da UERJ e externas: Universidades, Empresas
juniores, empresas privadas e instituições públicas. Portanto, a Empresa Junior constituiu um espaço de aprendizado,
de formação do estudante, onde eles podem praticar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

 
Equipe: 



 
Francinne Campello, Igor da Silva Martins, Julia Reis Lousão, Karoline B. Peres, Lana Pereira Mattos, Larissa
Gonçalves Gama, Larisse Ribeiro Silva, Letícia Bezerra da Costa, Maria Carolina da S. Bento, Nohainne Costa de
Oliveira, Patrícia Ferreira Silva, Sonalle C. de A. da da Fonseca, Raline Queiroz, Rosana de Souza Vinco, Laurence
Maria M. dos S. de Oliveira, Ana Paula B. R. Gabaglia, Angela Silva, Caroline Cezar Guimarães, Daniela Gonçalves
Rodrigues, Darckyane Alencar, Flávia Silva de Oliveira, Sulliene Freitas Jacintho, Thamara Luciana da Silva Profilo,
Viviane de Oliveira Costa.



 
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E PSICOLOGIA: PROBLEMATIZAÇÕES, REFLEXÕES E 
ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THIAGO BENEDITO LIVRAMENTO MELICIO

CONTATO: tmelicio@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O projeto visa apresentar as reflexões provenientes  de encontros periódicos de professores e graduandos/as em
Psicologia da UERJ com adolescentes que estão em período de julgamento ou cumprindo medida socioeducativa na
unidade Professor Antonio Carlos Gomes da Costa (Unidade Feminina) e no Centro de Socioeducação Dom Bosco
(Unidade Masculina), visando problematizar modos de subjetivação contemporâneos de adolescentes em conflito
com a lei no Rio de Janeiro. O objetivo é discutir como um espaço polifônico, pautado pela postura da Cartografia
Psicossocial de PesquisarCom, permitiu a emergência de práticas e afetividades relacionadas aos direitos humanos,
configurações contemporâneas da sexualidade, tais como as preocupações ou não com a definição e consolidação de
identidades sexuais, atravessamentos dessas experiências com o uso de drogas, religiões e redes sociais, assim como
outros temas que foram levantados e propostos pelos próprios participantes.

 
Equipe: 

Karoline Peres, Caio Mainenti, Igor Wu, Julia Leite, Anna Uziel, Raiane Barreto, Ana Camilla Baldanzi, Loise
Lorena, Herbet Santos, Carla Magliano, Maira Monteiro , Maria Carolina Alves, Tamiris Freitas.



 
TERRITÓRIO ESCOLA E TRABALHO EM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: PSICOLOGIA E 
PRÁTICAS DE SAÚDE NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MICHELLE MENEZES WENDLING

CONTATO: michelle_wend@hotmail.com

 

Resumo: 

A realização de ações extensionistas no PET-Saúde/GraduaSUS englobou diversas atividades em unidades/serviços
da Área Programática 2.2 (AP 2.2), no Centro de Atenção Psicossocial UERJ e na Policlínica Piquet Carneiro (PPC).
Acompanhadas por preceptores e sob supervisões semanais, compõem a rotina de trabalho reuniões de equipe,
discussão de casos, textos e atividades de campo. A participação da Psicologia nessas atividades é enriquecedora para
a experiência de alunos(as) e traz para a graduação reflexões sobre o trabalho com a saúde mental no Sistema Único
de Saúde (SUS). A partir do contato com as unidades, dinâmica do trabalho multidisciplinar e relação território/
usuário, pensamos sobre as práticas e os desafios ligados à atuação na saúde pública, o que permite nos aproximar da
compreensão sobre o funcionamento do SUS e da evidente deficiência das grades curriculares quanto à formação
acadêmica voltada para a atuação profissional nessa área. As ações ligadas ao projeto PET têm significado um
crescimento profissional e pessoal, trazendo discussões sobre a importância de ocuparmos espaços que promovam a
garantia de direitos fundamentais para a população usuária desses serviços.
Bons exemplos dessa experiência têm sido o projeto de Psicologia e Nutrição na PPC sobre obesidade infantil e a
participação nos Matriciamentos realizados pelas equipes de Atenção Primária na AP 2.2. Pode-se dizer essas
atividades demonstram o quão essencial é a interdisciplinaridade para criar uma rede de apoio, cuidado e tratamento
qualificado. O trabalho realizado traz os desafios e a importância de olhar o sujeito/usuário como ser biológico-
psicossocial, de relativizar contextos sociais e familiares, singulares a cada caso, proporcionando uma visão menos
medicalizante e normativa. Tal modelo de intervenção permite também usar como instrumento diferentes perspectivas
e agentes, saberes e técnicas, que possibilitem ampliar as ofertas de cuidado e de ações.

 
Equipe: 

CLAUDIA CARNEIRO DA CUNHA, ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS, THIAGO BENEDITO
LIVRAMENTO MELICIO, ALESSANDRO DE MAGALHÃES GEMINO, MICHELLE MENEZES WENDLING,
Camila Motta Gomes, Larisse Ribeiro da Silva, Flavio Sagnori Mota, Mariana dos Anjos Alexandre, Luisa Monte
Real Rana.



 
UNIVERSIDADE, MOVIMENTO SOCIAL E SERVIÇO DE SAÚDE NA ESTRUTURAÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS PARA A ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE JOVENS VIVENDO COM HIV/AIDS: 
PSICOLOGIA E PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO INOVADORES

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLAUDIA CARNEIRO DA CUNHA

CONTATO: claudia.cunha@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto visa construir novos alicerces práticos, metodológicos e teóricos para a atenção integral de jovens vivendo
com HIV/AIDS (JVHA) na região fluminense, contando com uma metodologia participativa do campo da Educação
em Saúde e com técnicas de Terapia Através do Movimento.  Os JVHA são co-partícipes do conjunto de soluções a
serem criadas para a melhoria da atenção à saúde dessa clientela no contexto fluminense, beneficiando-se de
atendimentos psicológicos em grupo e/ou individuais no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UERJ. Além disso,
os JVHA participam junto aos outros atores do projeto (alunos da graduação e das residências, profissionais de saúde
e ativistas) de Fóruns interinstitucionais que acontecem a cada 2 (dois) meses, alternadamente, nos espaços das
organizações envolvidas (SPA, Hospital Pedro Ernesto – HUPE, Policlínica Piquet Carneiro –  PPC da UERJ e Rede
Estadual de Jovens Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS do Rio de Janeiro –  Rede Jovem RIO+). O Projeto
justifica-se pelo principal motivo: são escassos os serviços de saúde no Rio de Janeiro promovendo atendimento
psicológico às pessoas vivendo com HIV/AIDS, incluindo os JVHA. A consequência dessa ausência se expressa nos
inúmeros casos de mortes de JVHA decorrentes da falta de aderência ao tratamento antirretroviral, ou pelo suicídio,
em face ao estigma da AIDS e dificuldades as mais diversas de manejo da doença no cotidiano nos diversos círculos
sociais. Os resultados preliminares das ações apontam para os benefícios do trabalho psicológico em grupo, e de
cunho corporal, na expressão de emoções relacionadas às experiências com a doença e o tratamento. Além disso, os
fóruns se configuram como espaços privilegiados de troca de experiências e formação de redes de parceria
interinstitucionais.

 
Equipe: 

Leonardo Aprígio de Almeida, Gabriel Henrique de Souza Azevedo , Letícia Mattozinho da Cruz.



 
VIOLÊNCIA, LINGUAGEM E CORPO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA FERNANDES CALDAS RIBEIRO

CONTATO: helocaldasr@gmail.com

 

Resumo: 

Dar a voz: da vítima ao sujeito. Clínica psicanalítica no SPA
Equipe de estagiários: Ana Cláudia Pinheiro, Catarina Miranda de Barros, Lorena Correa, Pedro Lyra, Suelen Pereira
dos Santos, Thiago Martinez.
Supervisora: Profa. Heloisa Caldas
Questão
Dar voz à vítima no ato de denúncia, em especial quando se trata de mulheres vítimas da violência sexista há séculos,
foi sem dúvida um enorme ganho. Ressaltamos a aplicação da lei criada para esses casos e os benefícios protetivos à
mulher e coercitivos ao agressor. No entanto, no que se refere à clínica psicanalítica, não se trata apenas de “dar
suporte” à vítima, deixando-a se cristalizar nessa posição carente e dependente dos dispositivos que a acolhem e
protegem.
Proposta
Orientado pela teoria psicanalítica, na qual  quem escuta cala para que a voz e a queixa da vítima ganhe relevo, este
projeto visa possibilitar que o sujeito fale da violência em sua vida ouvindo a si mesmo e aos seus paradoxos. Nossa
aposta é de que a oferta de atendimento psicanalítico possibilite às vítimas de violência intrafamiliar construirem
saídas singulares das condições que as mantêm submetidas a parceiros amorosos, também agressores, e ao estilo de
vida que lhe prejudica.
Método
Este projeto ocorre no Serviço de Psicologia Aplicada da UERJ, em uma equipe cujo trabalho obedece ao método
clínico fundamental da psicanálise: a associação livre, por parte do paciente, e a atenção flutuante, do lado do analista.
Trata-se de um espaço privilegiado de reflexão e acompanhamento da prática clínica partir da supervisão clínica
semanal com a coordenadora do projeto.
Debate
Para acolher o sujeito é fundamental uma escuta livre de julgamentos morais por parte do terapeuta. NÃO se faz na
clínica psicanalítica, o erro da personagem Camila, no filme “Praça Paris” quando seus preconceitos pessoais a
impediram de ouvir e acolher a experiência diária de violência da paciente Glória, impedindo o avanço do tratamento
clínico.

 
Equipe: 

Ana Cláudia Pinheiro, Catarina Miranda de Barros, Lorena Correa (bolsista), Pedro Lyra, Suelen Pereira dos Santos,
Thiago Martinez, William Simões.



 
“SOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL – MOVIMENTO DOS GRUPOS SOCIAIS” -  CAMPO DA 
PSICOLOGIA SOCIAL DO TRABALHO E `DAS ORGANIZAÇÕES

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA HELENA FERRAZ AYRES

CONTATO: grupoficina.psi@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto “Socialização e inclusão social – movimento dos grupos sociais” tem como base as discussões sobre a
complexidade na contemporaneidade e a importância de estudos integrados das relações sociais, do movimento dos
grupos sociais, do trabalho e das organizações sociais, propiciando meios de ampliação do espaço de pesquisa-
intervenção. As teorias relativas aos processos grupais, bem como aquelas voltadas para a compreensão do campo das
organizações, sustentam uma das formas de estudo e intervenção o processo de socialização. O pressuposto é um
olhar psicossocial sobre o processo de socialização, considerando que os indivíduos atravessam situações similares no
processo de entrada em um grupo, em uma instituição ou em uma cultura. Propõe um espaço que possibilite o
autoconhecimento e ampliação de seus recursos culturais e sociais, requisitos importantes na inclusão social em um
novo ambiente. Neste sentido, a partir da perspectiva da Psicologia Social e as concepções atuais da Psicologia do
Trabalho e Organizacional com foco nos estudos sobre o processo de socialização, o projeto tem como pressuposto:
“… entender la socializacion como aquellos procesos psicosociales por en los que el individuo se desarrolla
históricamente como persona y como miembro de una sociedad”. (MARTIN-BARÓ, p.163,1982). Assim, o projeto
no momento atual, em parceria com a Cáritas Arquidiocese do Rio de Janeiro por meio do Programa PARES - de
atendimento aos refugiados tem como objetivo principal: - Reunir pessoas em situação de refúgio, que estão
vivenciando o processo de socialização, possibilitando compartilhar essa experiência, vivenciar seus sentimentos
frente a essa nova situação, explorar suas expectativas e perspectivas frente à inclusão social, criando condições para
que cada participante, no grupo e em grupo, possa (re)pensar e rever esta etapa da vida.

 
Equipe: 

Thamara Luciana da Silva Profilo, Laurence Oliveira, Viviane Costa, Angela Silva, Diego Alberto Nunes, Kelly
Camargo Jesus de Souza, Larissa Gonçalves Gama, Nohainne Costa de Oliveira, Sulliene Freitas.



 
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: UMA PROPOSTA PARA INCLUSÃO PRECOCE E TARDIA COMO 
AÇÃO DA UNIVERSIDADE NA SOCIEDADE

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANGELA SANCHES ROCHA

CONTATO: angela.rocha@uerj.br

 

Resumo: 

Este projeto visa principalmente à proposição de ações pedagógicas de alunos e professores da UERJ, por meio da
realização de atividades, oficinas e palestras itinerantes em escola de ensino básico e ambientes de acolhimento de
idosos. As atividades educativas serão realizadas em escolas municipais do Rio de Janeiro e redondezas, com as
crianças, e casas de repouso ou universidade da terceira idade da UERJ, com os idosos.
Por meio das atividades realizadas com crianças entre 6 e 10 anos pretende-se desenvolver o senso crítico e noções de
lógica destes indivíduos, muito importantes na observação dos fenômenos da natureza, e com isto favorecer a
formação do cidadão ativo na sociedade em que vive, além de estimular o interesse pelo estudo de ciências.
Por outro lado, no trabalho com o idoso, pretende-se estimular nestes a capacidade de analisar e compreender melhor
o ambiente em que vivem, trazendo tranquilidade e segurança para suas vidas, além de estimular o uso do processo
cognitivo, necessário para diminuir o envelhecimento natural do cérebro.
Para promover este processo é necessária uma primeira etapa de seleção de atividades a serem realizadas. Com este
intuito, as docentes envolvidas participaram de reuniões semanais para organização e seleção das atividades, de modo
que alguns experimentos já foram selecionados.
Com o objetivo de realizar os contatos com as comunidades em que as ações extensionistas serão realizadas, as três
docentes estão participando de um grupo de Pedagogia Social, chamado PIPAS, pertencente à Faculdade de Educação
da UFF.
As discussões e reflexões sobre as ações a serem realizadas já gerou um impacto grande principalmente no que tange
à participação de docentes da área de ciências exatas num grupo de pedagogia social, o PIPAS da UFF. Esta
colaboração entre UERJ, UFRJ e UFF já está causando uma mudança de paradigma, no que diz respeito ao papel do
professor da área de ciências duras, como a Química, como agente modificador social.

 
Equipe: 

Priscila Tamiasso Martinhon, Célia Regina Sousa da Silva.



 
APRENDENDO A GOSTAR DE QUÍMICA ORGÂNICA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AYRES GUIMARAES DIAS

CONTATO: ayres.dias@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto em questão tem como objetivo promover o contato da população do Estado do Rio de Janeiro e o
laboratório de Química Orgânica do Instituto de Química da através dos alunos do ensino médio do ensino
fundamental. Estes alunos são reunidos em grupos de 20 a 40 membros para participar como ponte entre o saber
formal acadêmico e os saberes cotidianos dos cidadãos. O projeto é estruturalmente dividido em duas partes, onde
num primeiro momento os alunos participam de experimentos e atividades práticas e finalizadas por uma discussão
suscitada através de uma breve explanação sobre a química e o cotidiano do cidadão. Nestas atividades experimentais
o aluno é apresentado fisicamente às aparelhagens e técnicas comuns a um laboratório de química, participando
ativamente da montagem e execução de experimentos previamente selecionados. Em um segundo momento, após
uma breve discussão, o aluno responde a um questionário avaliando a visão da comunidade que pertence da ciência
química e seu papel na vida do cidadão. O projeto tem como objetivo mostrar a sociedade a importante da química no
dia-a-dia da comunidade através destes alunos. A participação destes deverá ser capaz de gerar discussões familiares
e comunitárias numa tentativa de alterar a tendência observada e estimular os próprios discentes a desenvolver uma
carreira na área ou ciências afins.

 
Equipe: 

Beatriz Guedes de Seixas, José Maria Botelho, Ayres Guimarães Dias.



 
CIÊNCIA E CULTURA TAMBÉM SÃO FEITAS À DISTÂNCIA!

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA

CONTATO: cellysaba@gmail.com

 

Resumo: 

O objetivo desse trabalho é relatar as atividades extensionistas realizadas, desde 2017, por estudantes/bolsistas do
curso semipresencial de Licenciatura em Ciências Biológicas e que contribuem para o enriquecimento de suas
formações curriculares. Para tal, é discutida a importância da extensão universitária, em especial, nos cursos de
graduação a distância e enunciadas as características, ações e resultados dos subprojetos realizados no Polo EAD de
Nova Friburgo - Recicla Solo, Viver Jardim e Horta Acadêmica -, com a participação ativa da comunidade acadêmica
e não acadêmica, ressaltando, mais uma vez, que “Ciência e cultura também são feitas a distância”!

 
Equipe: 

Clarisse Tolledo Lugon, Renata de Fátima Vieira da Costa, Ellen dos Santos Lemos, Maycon Savioli da Costa.



 
APOIO A INSERÇÃO TECNOLÓGICA NA COMUNIDADE DE NOVA FRIBURGO ATRAVÉS DA UDT/
LEMEC

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTÈNIO JOSE DA SILVA NETO

CONTATO: ajsneto@iprj.uerj.br

 

Resumo: 

Este projeto tem como objetivo cumprir o papel de núcleo de inovação tecnológica com foco nos setores econômicos
do município de Nova Friburgo e Região, com base na competência científica e tecnológica instalada no laboratório.
Um dos principais resultados obtidos com os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na UDT/LEMec é a percepção
do papel que o laboratório exerce como catalisador e indutor de iniciativas articuladas para o desenvolvimento
regional através da capacitação de recursos humanos qualificados para atender a modernização das empresas. A
região de Nova Friburgo possui dois fortes Arranjos Produtivos Locais: Têxtil/Confecção e Metal-Mecânico. Dentre
as atividades desenvolvidas pelo laboratório pode-se destacar os cursos: Solidworks, Introdução à Utilização da
Impressora 3D, Introdução ao Microscópio de Força Atômica, CAD, Informações de Segurança em Laboratórios, Lei
da Etiqueta, Norma 17025, Calibração de Instrumentos, Cálculo de Incerteza de Medição, Formação de Auditor
Interno, Análise de Sistema de Medição e Medição em Máquina de Medir Coordenadas. Todos os cursos oferecidos
têm como público alvo os profissionais que atuam e/ou desejam atuar nos principais setores da Região, os alunos da
rede pública de ensino, os alunos de graduação e pós-graduação, servidores da UERJ e comunidade em geral. Desta
forma, o laboratório passa a contribuir com mecanismos significativos para a modernização tecnológica das empresas
da Região, dando suporte também as atividades das disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação e apoiando a
difusão e popularização da ciência e tecnologia entre os alunos da rede pública de ensino, evidenciando os jovens
talentos.

 
Equipe: 

Antônio José da Silva Neto, Leonardo Tavares Stutz, Kelly Cristine da SIlveira, Sandra Elaine Guimarães, Paulo
Victor Manhães de Sá.



 
APOIO AO ENSINO E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO NA COMUNIDADE DE NOVA FRIBURGO E 
REGIÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTÈNIO JOSE DA SILVA NETO

CONTATO: ajsneto@iprj.uerj.br

 

Resumo: 

Este projeto tem como objetivo cumprir o papel de núcleo de ensino e formação tecnológica, com foco no
desenvolvimento científico no município de Nova Friburgo e região. Um dos principais resultados obtidos com os
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na UDT/LEMec é a percepção do papel que o laboratório exerce como
catalisador e indutor de iniciativas articuladas para o desenvolvimento regional através da capacitação de recursos
humanos qualificados para atender as demandas regionais. Buscando contribuir para a interiorização do ensino
superior público, gratuito e de qualidade no Estado do Rio de Janeiro, a UDT/LEMec vem por meio deste projeto de
extensão iniciar um processo de interação com a Fundação CECIERJ, mais especificamente, com os alunos de
graduação do curso de Licenciatura em Química oferecido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)
através do Consórcio CEDERJ, no Polo de Nova Friburgo. A interação da UDT/LEMec e o CEDERJ/ Polo de Nova
Friburgo é iniciada a partir da disponibilização da estrutura física-laboratorial disponível para o desenvolvimento de
atividades experimentais curriculares, além de ofertar cursos de formação científica-tecnológica aos alunos e, ao
longo do curso, a oportunidade de envolvimento dos graduandos com os alunos da rede pública de ensino, através de
atividades de extensão teóricas ou práticas, buscando sempre a divulgação e difusão da ciência na comunidade.

 
Equipe: 

Sandra Elaine Guimarães, Antônio José da Silva Neto, Kelly Cristine da Silveira.



 
ESPAÇO CIÊNCIA & TECNOLOGIA

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GERMANO AMARAL MONERAT

CONTATO: monerat@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto Espaço Ciência & Tecnologia se enquadra nas linhas temáticas para promoção de palestras, oficinas, cursos
de divulgação científica e tecnológica e produção de material didático. O projeto possui um canal na youtube.com
através do qual são disponibilizados vídeos de palestras, minicurso e experimentos demonstrativos, que hoje conta
com mais de 1000 inscritos no canal e o número de visualização já ultrapassa 150 mil acessos.  Nesta evento serão
apresentados as atividades desenvolvidas no último ano.

 
Equipe: 

JOSÉ HUMBERTO ZANI , JULIO CESAR GUIMARÃES TEDESCO, LIS INGRID ROQUE LOPES CUSTÓDIO,
LÍVIA FLÁVIA CARLETTI JATOBÁ, LUCAS VENÂNCIO PIRES DE CARVALHO LIMA, LUIS CESAR
RODRIGUEZ ALIAGA, LUIZ GONZAGA FERREIRA FILHO , MONICA CALIXTO DE ANDRADE, RAFAEL
SERRA PEREZ , RICARDO FABBRI, ROBERTO DE OLIVEIRA MAGNAGO, ROBERTO PINHEIRO
DOMINGOS, SILVÂNIA ALVES DE CARVAHO , SILVIA MARA DA COSTA CAMPOS VICTER, URSULA
ANDREA BARBARA VERDUGO ROHRER, ARTHUR MOURA PEREIRA DA SILVA - Bolsista, GERMANO
AMARAL MONERAT - Coordenador, ALZIRA RAMALHO PINHEIRO DE ASSUMPÇÃO, ALESSANDRA
APARECIDA PAULINO, BERNARDO SOTTO-MAIOR PERALVA, CARINA MARIA ZANETTI , DAIARA
FERNANDES DE FARIA, EDGARD POIATE JUNIOR , ENIA MARA DE CARVALHO , ENRIQUE JOHN
ARIAS CHINGA, FRANCISCO DUARTE MOURA NETO, GUILHERME DE MELO BAPTISTA DOMINGUES,
GUSTAVO MENDES PLATT, IVAN NAPOLEAO BASTOS.



 
EXPERIMENTAÇÃO MECÂNICA E ANÁLISE COMPUTACIONAL APLICADA PARA GANHO DE 
EFICIÊNCIA EM ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE MOBILIDADE URBANA EM COMUNIDADES DA 
REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAMIANO DA SILVA MILITAO

CONTATO: mestredam@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Neste projeto visamos apresentar à comunidade a execução de projetos e consultorias capazes de propiciar evolução
da qualidade de vida da população local, devido ao fato de oferecerem propostas de melhorias ou resolução de
problemas relacionados ao ganho de eficiência dos equipamentos e sistemas de mobilidade urbana  e/ou relacionados
a melhoria do rendimento na prática de atividades físicas.
São passiveis de contemplação através desse projeto; Utilizadores de meios de transporte convencionais ou
alternativos ecologicamente corretos, sistemas (mecânicos, eletrônicos ou computacionais)viáveis de melhorias em
suas estruturas, usuários de ciclovias e redes de tráfego urbano regional, praticantes de atividades físicas (atletas ou
não, deficientes ou não), veículos passíveis de modificações em sua estrutura afim de melhoria de eficiência e
redução de impactos ambientais oferecidos.
Nesta versão inicialmente apresentaremos o dimensionamento de um protótipo de táxi ciclístico, em desenvolvimento
no Instituto Politécnico, que consiste em um veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, bancos e pedais,
facilmente acoplável a uma bicicleta, capaz de gerar tração de seus ocupantes para propulsão do sistema, podendo
suportar até dois adultos além do condutor.

 
Equipe: 

Everson Barbeito de Carvalho, Arthur do Couto Raposo, Artur José Dias Júnior, Mateus da Silva Pereira, João Felipe
dos Santos Bachini, Douglas Ferraz Correa.



 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO AUTOMÁTICO DE PLUVIÔMETRO, CONCEBIDO E 
PROGRAMADO PARA ALERTA E FORNECIMENTO DE DADOS EM COMUNIDADES DE RISCO NA 
REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAMIANO DA SILVA MILITAO

CONTATO: dmilitao@iprj.uerj.br

 

Resumo: 

Neste projeto alunos de Engenharia Mecânica e Engenharia Computacional do IPRJ atuam junto à sociedade da
região serrana de forma à disponibilizar informações e um equipamento especialmente desenvolvido para coleta e
fornecimento de dados meteorológicos da região em que está inserido, possibilitando e atuando na tomada de
providências nos aspectos de segurança relacionados a incidentes climáticos.
Realizamos projetos de máquinas com vertentes mecânicas, eletrônicas, computacionais e de programação de web
page para fornecimento público de dados, acoplando conhecimentos da área de computação para sistematizar e
automatizar o controle das mesmas.
Apresentaremos as evoluções executadas com relação:1- ao número de estações contempladas, 2- aos aspectos de
programação desenvolvidos, 4- aos principais desafios e dificuldades encontradas e contornadas 4- ao nível e
quantidade de funcionalidades desenvolvidas 3-ao desenvolvimento da web page de apresentação do projeto na
internet.

 
Equipe: 

Marco Antonio Duarte Gomes, Reydson Schuenck Barros, Rodrigo Cardinot Bento de Mello, João Rafael de Paula,
Damiano da Silva Militão.



 
PROJETO MINI BAJA IPRJ BAJA SAE, INSERINDO E MOTIVANDO O APRENDIZADO DA 
ENGENHARIA ENTRE OS JOVENS DA COMUNIDADE FRIBURGUENSE E REGIÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAMIANO DA SILVA MILITAO

CONTATO: dmilitao@iprj.uerj.br

 

Resumo: 

Esse projeto além de divulgar as atividades do Mini Baja na comunidade, criando interesse e
motivação pelo estudo, principalmente da engenharia, visa auxilar à comunidades em atividades que demandem um
serviço ou consultoria de engenharia nas áreas de conhecimento contempladas pela atuação no IPRJ-BAJA, com
objetivo de tornar a vida e as necessidades mais acessíveis. 
Assim sendo os integrantes de nosso projeto efetuaram nessa versão a construção e implementação através de
desenho, projeto e execução de estrutura mecânica para um bicicletário bicicletário, em dois módulos, extensível à
utilização no perímetro urbano de Nova Friburgo (visando projeto futuro de ciclovia na cidade). Além disso, está em
fase de andamento o projeto e desenho para adaptação de bicicleta para deficiente físico paraplégico, que possui
movimento movimento apenas nos braços, afim de ajustar o assento, o sistema de tração, câmbio de marchas e freios
afim de que o deficiente possa fazer uso específico da mesma de acordo com suas necessidades e capacidades
motoras.

 
Equipe: 

João Felipe dos Santos Bachini, Douglas Ferraz Corrêa, José Humberto Zani.



 
TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM FILME FINO LUBRIFICANTE NOS CONTATOS CAME-TUCHO

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTÈNIO JOSE DA SILVA NETO

CONTATO: ajsneto@iprj.uerj.br

 

Resumo: 

Atualmente há esforços para uma maior conservação de energia e redução das emissões de gases de efeito estufa.
Nesse contexto, o consumo de combustível dos motores de automóveis continua sendo um importante assunto de
estudo. Um pequeno ganho no consumo de combustível, mesmo em 1% sobre os níveis existentes, é uma conquista
importante. A eficiência do combustível é altamente afetada pelas perdas de torque do motor, que são geradas por
cada subsistema. O comando de válvulas têm como principal fonte de atritos as interações came-tucho, que
respondem por 85% das perdas energéticas deste sistema. A compreensão dos fenômenos que ocorrem nestas
interações têm o potencial de gerar tecnologias, soluções, para a minimização destas perdas energéticas. Desta forma,
a UDT/LEMA -Unidade de Desenvolvimento Tecnológico/Laboratório Patricia Oliva Soares de Experimentação e
Simulação Numérica em Transferência de Calor, com o apoio da UDT/LEMEC - Unidade de Desenvolvimento
Tecnológica/Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metrologia e LCOT - Laboratório de Caracterização Óptica e
Térmica, possuindo a capacidade de modelar numericamente estas interações, do ponto de vista térmico, podem
contribuir para uma melhor compreensão destes fenômenos, gerando assim potencialidades de melhorias tecnológicas.

 
Equipe: 

Luiz Alberto da Silva Abreu, Leandro de Amorim Ratamero, Antônio José da Silva Neto, Diego Campos Knupp,
Norberto Cella.



 
ESPAÇO LIVRE DE ORIENTAÇÃO EM SEXUALIDADE E SAÚDE - ELOSS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA ABRAMOVITCH KATZ

CONTATO: katzregina@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Saúde sexual, direitos reprodutivos e a atuação do ELOSS
O resumo abaixo trata de uma breve apresentação de temas propostos, realizada por duas bolsistas do projeto ELOSS.
Nesse texto, assuntos pertinentes à proposta e abordagem do projeto juntamente o seu papel de  atuação no cenário
atual.
 O conceito de saúde sexual assegura que o indivíduo tem o direito de ter vida sexual ativa, prazerosa e segura. Esse
direito pertence também aos adolescentes e jovens e é reiterado através da disseminação de informações sobre
sexualidade, prevenção de IST/AIDS, uso de métodos contraceptivos masculinos e femininos, além de
esclarecimentos mediante ao acesso a informações sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, habilitando jovens e
profissionais nas temáticas acima.
Através de livre convite ao espaço, localizado no Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente e em nossas atividades
externas, como por exemplo, a mesa expositora realizada em maio de 2018 na Escola Municipal Madrid, as “rodas de
conversa” com os internos da Unidade Municipal de Acolhimento Raul Seixas, e atividade realizada em 30/11/2017,
em virtude do Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS foram abordados os temas citados no parágrafo acima.
Aos profissionais de saúde, cabe o papel de garantir os direitos acima citados e mediar à disseminação de toda a
informação explicitada, entre muitas outras necessárias à manutenção da saúde desses jovens. O ELOSS atua nesse
viés. Somos uma equipe interdisciplinar supervisionada por uma médica e uma psicóloga. Contamos com um arsenal
de materiais educativos para doações e empréstimo: livros, materiais acadêmico- científicos, banners, abrangendo a
temática supracitada. Por fim, realizamos atendimentos internos a adolescentes, jovens, familiares e profissionais que
nos procuram com diversas demandas, desde a elaboração de um trabalho escolar, até questões familiares envolvendo
saúde, sexualidade e implantação de ações. Destacamos a importância e aprofundamento deste foco do trabalho

 
Equipe: 

Regina Katz , Rachel de Souza Pimentel , Thais Helen da Silva , Dulce M Castro .



 
NESA NO CAMINHO MELHOR JOVEM

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA GRANEIRO BASTOS

CONTATO: fernandagraneiro@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Nesa no Caminho Melhor Jovem é fruto de uma iniciativa construída em parceria com a Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude, do Estado do Rio de Janeiro e visa contribuir com as Ações de Saúde nos territórios
contemplados com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) favorecendo as Intervenções Institucionais para a
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. As linhas de ação deste projeto apresentam grande interação com
a extensão universitária da UERJ que historicamente contribui para a formação dos estudantes, para a difusão e
popularização da produção acadêmica, para a implementação de políticas públicas, para o desenvolvimento social
loco-regional.
No período de 2013 a 2017 foram realizadas oficinas educativas no espaço da UERJ com jovens de 16 a 29 anos de
idade moradores de territórios de favelas com Unidades de Polícia Pacificadora. Tendo como meta apoiar e valorizar
a participação da diversidade juvenil nas políticas públicas de saúde, no ano de 2018, as ações do projeto foram
redimensionadas para outro público de adolescentes, aqueles em situação de abrigamento, através do projeto
CLINISEX do NESA/UERJ, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social do
Município do Rio de Janeiro.
Nestes espaços a equipe do projeto vem realizando atividades de promoção de saúde com os jovens abrigados, com
base nas Diretrizes de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde. As oficinas
acontecem quinzenalmente no espaço do centro de acolhimento abordando temáticas de interesse dos adolescentes e
com a participação da equipe técnica do equipamento.

 
Equipe: 

FERNANDA GRANEIRO BASTOS, CARMEN MARIA RAYMUNDO, LETICIA MARQUES BROTTO, VANIA
CORDEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO , MARCELY DA SILVA ROSA.



 
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO EM SEXUALIDADE, PREVENÇÃO DE DST/AIDS E DISTRIBUIÇÃO 
DE PRESERVATIVOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DULCE MARIA FAUSTO DE CASTRO

CONTATO: dmfcastro@globo.com

 

Resumo: 

A camisinha feminina: anatomia, autonomia e o modelo de jovem para jovem.
O Programa de Orientação em Sexualidade, Prevenção de DST e Distribuição de Preservativos (PROSS), que
funciona na atenção primária do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) desde 1994, tem como
objetivos: facilitar o acesso de adolescentes à saúde, às informações sobre sexualidade e à prevenção de ISTs/AIDS,
bem como, habilitar jovens e profissionais na assistência integral ao adolescente através de um olhar interdisciplinar
atravessado pelos princípios do SUS. Para tal, é realizado, pelos alunos, um atendimento individual em um modelo
“de jovem para jovem”, tema que será trabalhado em um dos pôsteres que o projeto apresentará. Os atendimentos
individuais realizados no PROSS ocorrem em sala equipada com materiais adequados para a demonstração de
preservativos e métodos contraceptivos, mas, vale ressaltar, nesse espaço a sexualidade é pensada para além das
mudanças físicas que ocorrem na puberdade, sendo assim, há um olhar voltado para os jovens e adolescentes
enquanto sujeitos de direito e autônomos que, mesmo sendo assegurado por leis, muitas vezes são negados
socialmente. Através deste modelo foi possível notar que jovens se sentem mais a vontade em colocar suas dúvidas ao
entrarem em um diálogo entre pares, o que, na maioria dos casos, dá lugar à confiança como norteadora dessa troca e
aperfeiçoa o processo. No segundo pôster será destacada a observação de que enquanto abordamos a camisinha
feminina, abríamos a oportunidade de perpassar pelo conhecimento sobre a anatomia da genitália, ou seja, focar o
corpo feminino tão falado e desconhecido. Ao explicar o uso do método, era comum ter reações sobre tamanho, ato
de introduzir e funcionalidades do órgão. Entendemos que este método, diferente do preservativo masculino, pode
possibilitar maior negociação e autonomia, pois é inserido no corpo da própria mulher.
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Resumo: 

O Programa de Saúde do Trabalhador Adolescente (PSTA), da Atenção Primária, do Núcleo de Estudos da Saúde do
Adolescente (NESA), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), desde 1990, desenvolve uma
metodologia de atenção integral à saúde de crianças e adolescentes em situação de trabalho. O programa se organiza
em ações de ensino, pesquisa e extensão articulados através de pesquisas interdisciplinares, com vistas a colaborar
para a erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalhador adolescente.
No período de 2013 a 2017, a equipe do programa esteve realizando oficinas de saúde sobre a temática do trabalho
juvenil e saúde com adolescentes moradores de espaços de favela, através de parceira desenvolvida entre o NESA/
UERJ e o projeto Caminho Melhor Jovem, da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude. Ao longo do ano
de 2018, as atividades do projeto foram redimensionadas, com a realização de atividades de promoção de saúde com
adolescentes em situação de abrigamento, em parceria com o projeto Clinisex do NESA/UERJ, com o objetivo de
fomentar o conhecimento sobre a temática da atenção integral à saúde juvenil, sobre as legislações e Políticas
Públicas voltadas a proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes, bem como o desenvolvimento de
habilidades acadêmicas e práticas que lhes possibilite uma melhor atuação no âmbito universitário e no âmbito
profissional. No contexto das oficinas com os jovens, os bolsistas participam do planejamento, realização e
elaboração de relatórios. Além disto, são realizadas reuniões semanais, com o intuito de discutir coletivamente e
avaliar os eventos. 
Espera se contribuir com o fomento da participação juvenil no planejamento das ações de saúde; envolver
adolescentes e jovens na qualidade de sujeitos sociais nas ações de promoção de saúde e impactar os serviços de
saúde com propostas elaboradas por adolescentes e jovens.
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Resumo: 

O Clinisex está inserido no Núcleo de Estudos da Saúde do adolescente-NESA/UERJ, desde o ano 2000 e possui uma
natureza multicisciplinar e intersetorial. O programa contribui com formação e capacitação de alunos de graduação e
pós-graduação em diveras áreas do conhecimento. Suas ações primam pelas atividades extensionistas, docentes e
assistenciais. Tendo como objetivo principal desenvolver ações de promoção da saúde sobre temáticas relevantes para
adolescentes, sendo: sexualidades, prevenção de IST's, gênero, raça e etnia, paternidade, maternidade, homofobia,
bullying, violências, trabalho, projeto de vida, auto-cuidado entre outros.
Desde o ano 2000, o projeto tem desenvolvido metodologias e técnicas participativas que incentivem adolescentes e
jovens a dialogarem e reelaborarem conceitos e temas relevantes e de interesse de adolescentes e jovens.
Contemporâneamente, desenvolve suas ações junto a adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que
encontram-se abrigados num Centro de Acolhimento, em parceria com a Secretaria Muncipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, localizado no bairro do Estácio. São adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 12 à
17 anos. Temos como proposta metodológica a realização de oficinas quinzenais, com duração de 02 horas utilizando
recursos que facilitem e estimulem a participação e autonomia dos adolescentes. Além disso, visando fortaceler a
parceria e intersetorialidade, participamos  de reuniões com a equipe técnica do Centro para discutirmos o impacto
das atividades e prestarmos assessoria na condução de casos ligados à saúde dos adolescentes. Resaltamos, que à
partir deste incorporamos os saberes de outros projetos de extensão do NESA, afim de ampliar a
multidisciplinariedade e contemplar as temáticas demandadas. Para isso, incorporamos os alunos de extensão dos
projetos “Nesa no Caminho Melhor Jovem” e “PSTA- Programa do Trablhador Adolescente”. 
Desde abril já realizamos 12 oficinas com tema variados e de i
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Resumo: 

Titulo do Resumo: Assistência nutricional em grupo e avaliação da adesão ao cuidado nutricional em pacientes
atendidos no Ambulatório Geral de Nutrição da Policlínica Piquet Carneiro PPC/UERJ

O objetivo foi prestar assistência nutricional em grupo e buscar estratégias, com troca de informações e participação
ativa do paciente, visando aumentar a adesão ao cuidado nutricional.
Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal, dos pacientes atendidos no Ambulatório Geral de Nutrição da PPC/
UERJ, com idade acima de 20 anos, de ambos os sexos de 2016 a 2017. Os pacientes que apresentavam baixa adesão
na consulta individual foram encaminhados ao atendimento em grupo, de frequência trimestral: avaliação
antropométrica, palestras sobre alimentação saudável, incentivo a participação dos pacientes e entrega de material
educativo, com o tema abordado.
Os pacientes encaminhados, já estavam em tratamento na Nutrição por 45,21 + 24,39 meses. Foram realizados 5
encontros, com acompanhamento de 19 pacientes, sendo 78,9% do sexo feminino e com idade média de 63,58 + 8,47
anos. A média do Índice de Massa Corporal (IMC) inicial foi de 32,50 + 3,11 kg/m2 e do IMC final foi de 32,56 +
3,56 kg/m² (p=0,870). 63,2% relataram fazer atividade física, sendo 50% a caminhada. 26,3% não souberam dizer o
motivo da baixa adesão ao tratamento. Dessa forma, observa-se que a adesão ao cuidado nutricional é um tema
complexo, que exige atenção especial aos diversos fatores envolvidos no cenário de mudança de hábitos e estilo de
vida. Estes fatores transcendem o acesso à informação de qualidade, perpassando pelas esferas biopsicossociais, o que
evidencia a necessidade da abordagem holística no manejo do excesso de peso e obesidade.

 
Equipe: 

Ana Carolina Packness Fernandes, Cristiane Barbosa Chagas da Silva Costa, Marcela Haido de Carvalho, Luana de
Oliveira Braga.



 
ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO: ATUAÇÃO DA CCIH DA POLICLÍNICA PIQUET 
CARNEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANAMARIA MOREIRA PINHO

CONTATO: pinho.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Durante o primeiro semestre de 2018, a CCIH da Policlínica Piquet Carneiro, realizou o primeiro ciclo de capacitação
sobre Biossegurança da equipe multiprofissional que atua na instituição, totalizando  227 colaboradores. Ainda dentro
da temática de BIOSSEGURANÇA, através de atividades de campo, construímos o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços e Saúde, onde através das visitas técnicas tivemos condições de levantar os potenciais riscos de
acidentes com material biológico, implementando medidas corretivas.
Iniciamos também o levantamento do perfil vacinal da equipe para, num segundo momento, em parceria com a
Faculdade de Enfermagem da UERJ, ofertar as vacinas do calendário de vacinação do adulto. Será realizada, à partir
de setembro, o segundo ciclo de capacitações sobre BIOSSEGURANÇA. Concomitantemente, estamos organizando
dois eventos científicos que envolvem as práticas cotidianas dos profissionais, principalmente no tangente à
Segurança do Paciente.
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Resumo: 

O projeto foi implantado nos ambulatórios da Policlínica Piquet Carneiro/UERJ em 2008, destacando-se no
Departamento de Serviço Social por ser uma atividade ininterrupta que contribui como um espaço coletivo/individual
de interface com a comunidade. Com ênfase em ações educativas, procura-se ir além dos aspectos biológico-
normativos que envolvem os processos de saúde-doença, através de uma  “interlocução ativa” entre a equipe e os
usuários da PPC. Outro objetivo é o treinamento de graduandos de Serviço Social no qual se lança mão de recursos
teórico-metodológicos, tais como: grupos de estudos temáticos, oficinas de dramatizações, supervisões, capacitações
intra e extra institucionais, estudos para apresentações de trabalhos científicos. Em 2018 foram realizados 28 grupos
educativos na Policlinica Piquet Carneiro, envolvendo um total 232 usuários. Foram produzidos folhetos sobre
prevenção em sáude, sobre acesso aos serviços de saúde e aos direitos sociais. Em mais uma interface com a
comunidade foi realizada uma  pesquisa quali-quantitativa com o objetivo de aprofundar o conhecimento das
demandas dos usuários do novo ambulatório de clinica médica da PPC. Foram entrevistados, de forma aleatória,  25
usuários,  cujas demandas levantadas apontam a necessidade da realização dos grupos educativos contínuos
(semanalmente) como estratégia de socializar de forma ampliada, informações relevantes para ao acesso aos serviços
do SUS e aos direitos sociais.
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Resumo: 

Título:  Atendimento Nutricional e Pediatria: foco na ação interdisciplinar entre a nutrição e a psicologia para o
acompanhamento da obesidade 

O objetivo do projeto foi aplicar uma nova abordagem terapêutica em crianças com obesidade, privilegiando crianças
e adolescentes a partir dos 6 anos de idade. O atendimento ambulatorial continuou sendo realizado para ampla
demanda de atendimento nutricional na pediatria, porém direcionamos uma maior captação as crianças com
diagnostico de obesidade grave. Para melhor atender esse público fechamos uma parceria com o Instituto de
Psicologia da UERJ, para ampliar o olhar para o tratamento da obesidade além da parte biológica, mas para o olhar da
família e da criança decisores do próprio tratamento. Oferecemos o atendimento em grupo e as consultas individuais,
onde no grupo temos a participação de profissionais e alunos da nutrição e da psicologia. Temos 2 grupos atualmente,
sendo realizados mensalmente. Entre os grupos terapêuticos realizamos uma reunião de planejamento de equipe, onde
discutimos os casos e realizamos estudo interdisciplinar dos temas a serem colocas em prática. Nos grupos, nós
realizamos uma abordagem inicial em conjunto de crianças e responsáveis e após dividimos em 2 grupos, sendo um
com as crianças, onde trabalhamos através de métodos lúdicos com o brincar, como um instrumento terapêutico e um
grupo com os pais, onde temos uma abordagem bem informal e forma de conversa, com questionamentos
disparadores sobre o convívio e questões do dia-a-dia que refletem na mudança de hábitos alimentares. Este modelo
de atendimento está em fase de teste, pois estamos buscando aperfeiçoar o melhor conjunto de técnicas para
desconstruir o modelo de educação em saúde centrada no profissional e sim transferirmos isso para o paciente/cliente,
tornando ele um protagonista do tratamento para um melhor sucesso a mudança de hábitos alimentares.
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Resumo: 

Introdução: O setor de geriatria da Policlínica Piquet Carneiro oferece à população idosa um serviço multidisciplinar,
com diversas especialidades, dentre elas a neuropsicologia. O idoso, ao entrar no serviço, é submetido à Avaliação
Geriátrica Ampla e caso necessário, é encaminhado para a avaliação neuropsicológica (AN). A AN é composta por
uma anamnese e uma bateria neuropsicológica breve chamada Cambridge Cognitive Examination – Revised, versão
proposta para uso no Brasil (Br-CAMCOG-R), que avalia as funções cognitivas, obtendo um escore global da
cognição. A literatura aponta que fatores biopsicossociais (depressão, iatrogenia, luto, etc.) podem interferir na
cognição. Por isso, faz-se necessário uma investigação criteriosa, correlacionando, longitudinalmente, todos os dados
qualitativos e quantitativos, para verificar se os déficits cognitivos são primários ou secundários a outros fatores. 
Objetivo: Capacitar o estagiário para realizar e analisar a AN, a fim de avaliar longitudinalmente os déficits
cognitivos primários ou secundários dos idosos. 
Metodologia: Buscou-se no banco de dados os escores globais do Br-CAMCOG-R das AN iniciais, comparando-os
com os subsequentes. 
Resultados: Observou-se, em grande parte do grupo, melhora cognitiva. Isso corrobora com os dados da literatura que
apontam para a melhora geral do paciente, e inclusive da cognição, quando o tratamento é adequado. 
Conclusão: A AN não possui apenas a finalidade de complementar diagnóstico de demência, mas também avaliar as
funções neuropsicológicas, em diferentes contextos. O seguimento longitudinal permite traçar um perfil
neuropsicológico mais fidedigno, possibilitando sugerir com maior precisão se o déficit cognitivo é primário ou
secundário.
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Resumo: 

Introdução: O serviço de neuropsicologia do ambulatório de geriatria na Policlínica Piquet Carneiro realiza
reabilitação neuropsicológica (RN) com idosos com demência de Alzheimer (DA) em fase inicial, contribuindo para o
aprimoramento no atendimento integral de suas necessidades. A RN tem como finalidade retardar a perda das funções
cognitivas e potencializar as habilidades preservadas a fim de prolongar ao máximo a funcionalidade do idoso. 
Objetivo: Capacitar o estagiário de Psicologia a realizar programas de RN, em grupo e de forma individual, utilizando
técnicas  direcionadas a cada paciente. Avaliar os resultados das intervenções realizadas e adequar as atividades
quando necessário. 
Metodologia: Capacitou-se uma estagiária em técnicas e estratégias de RN, tais como abordagem compensatória,
evocação expandida, imagens visuais, aprendizagem sem erro, redução de pistas, associações semânticas, dentre
outras. Foram construídos planos de RN de acordo com as necessidades e dificuldades diárias de cada paciente,
estabelecendo objetivos e metas personalizados. Realizou-se grupos psicoeducativos com os familiares cuidadores. 
Resultados: No ano de 2017 foram realizados 264 atendimentos de RN e grupos psicoeducativos. Observou-se a
preservação da cognição e da funcionalidade, além de modificações comportamentais e emocionais positivas dos
pacientes e de seus cuidadores. 
Conclusão: A RN é uma intervenção importante como parte do tratamento não farmacológico, no auxílio do
enfrentamento dos déficits ocasionados pela DA, promovendo a preservação da autonomia do ser biopsicossocial,
garantindo assim, melhora na qualidade de vida do paciente e da família.
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Resumo: 

O projeto é uma importante estratégia de prevenção e promoção da saúde em DSTs e HIV/AIDS abordando, ao longo
dos anos, a multiplicidade de aspectos que envolvem esta temática (como questões de gênero, geracionais,
representações sociais, vivências dos sujeitos, etc.) com ênfase nos diversos fatores que podem incidir nas estratégias
de prevenção adotadas pelos sujeitos. Em 2017, em virtude do aumento da infecção pelo HIV entre a população
jovem, com prevalência entre LGBTs, a equipe do projeto envidou esforços para montar estratégias de ação junto a
esta população, que não reforçassem o estereótipo de “grupo de risco”. Assim, foi realizada pesquisa exploratória nos
ambulatórios com 20 usuários; foi elaborado mural instalado na recepção do Serviço Social, onde circulam em média
250 usuários por semana; foi concebido folheto informativo, distribuído para 61 usuários que participaram dos
Grupos de Sala de Espera/GSE voltados para a discussão dessa temática. Com isso, essas ações vêm impactando tanto
no tema quanto na população ao lançar foco sobre temática tão controversa e pouco discutida nos serviços de saúde,
contribuindo para a construção de metodologias que abordem a prevenção das DSTs e HIV/AIDS entre LGBTs sem
reforçar o estigma de “grupo de risco”.
Concomitantemente foram mantidas as ações de prevenção voltadas para a população em geral, com 10GSEs onde
foram utilizados o vídeo produzido pela equipe do projeto em parceria com a FCS/UERJ, com a participação de 91
usuários, e mais 15GSEs, nos quais foram introduzidas técnicas de dinâmica de grupo, com a participação de 153
usuários, todos obtiveram folhetos com preservativos masculinos e femininos. Desta feita, o projeto ampliou o
alcance de suas ações, buscando garantir o reconhecimento da diversidade e da singularidade dos grupos
populacionais atendidos. Para os bolsistas, os resultados foram a produção de 3 MONOGRAFIAS e a contribuição
para a formação de profissionais, comprometidos, competentes e propositivos
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Resumo: 

O ambulatório de pneumologia da PPC/UERJ acompanha pacientes com doença pulmonar avançada. A necessidade
de oxigênio de forma prolongada para o tratamento da hipoxemia crônica fez surgir a oxigenoterapia domiciliar
prolongada (ODP) que proporciona melhora na qualidade de vida, reduz a morbidade, oferece ao paciente o conforto
no seio de sua família e diminui custos financeiros. O quantitativo de pacientes em ODP acompanhados nesse serviço
representa uma considerável frente aos dados do Estado do Rio (aproximadamente 250 pacientes em uso permanente
de oxigenioterapia, conforme informação da Defensoria Publica do Estado, órgão esse responsável pela liberação e
autorização de tal recurso terapêutico). Em nova busca e atualização de dados em prontuários de pacientes do
ambulatório de pneumologia da PPC, foram encontrados 135 pacientes em uso de oxigênio domiciliar. Desses, até o
momento, 74 foram entrevistados, 31 foram a óbito e os outros 30 pacientes ou não foram encontrados (dados de
contato desatualizados) ou recusaram a entrevista. A faixa etária mais acometida foram maiores de 50 anos, sendo
22% entre 51-60 anos, 30% entre 61-70 anos, 27% acima de 70 anos de idade; com 55% dos pacientes residem no
município do Rio de Janeiro, 13% em Duque de Caxias, 7% em Nova Iguaçu os outros 25% nos demais municípios
do estado. Foi elaborado material educativo (cartilha) e implementado ações de atividade de grupo para pacientes e
familiares, assim como atividade de sala de espera. Foram também consolidada e implementada o instrumento de
consulta de enfermagem para esse grupo alvo. E ainda, foi elaborado e aprovado no DEPEXT curso de atualização
sobre cuidados com pacientes em uso de oxigênio domiciliar voltado para profissionais da saúde da rede básica do
município do Rio de Janeiro. Nesse projeto estão inseridos alunos de nível médio da FAETEC, sob supervisão da
professora da referida instituição, alunos de graduação e equipe de enfermagem do ambulatório de pneumologia.
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Resumo: 

O Projeto está inserido no Serviço Prof.Mário Sayeg CIPI/ Cuidado Integral à Pessoa Idosa,implantado desde
1996,integrando-se às ações da UnATI,que tem como objetivo principal o de identificar indivíduos c/ perda funcional
p/ reabilitá-los,resgatando ou mantendo a independência e autonomia.Localizado na Policlínica Piquet Carneiro, o
CIPI  é um ambulatório que desenvolve uma proposta de atenção multidisciplinar.A equipe é composta p/
psicólogo,enfermeiro,médico,fonoaudiólogo,nutricionista,assist social, fisioterapeuta,terap ocupacional e
neuropsicóloga.Buscamos traçar uma articulação através do conhecimento biopsicossocial,histórico-cultural,
passando de uma visão tradicional p/ uma visão holística,onde estamos voltados p/ saúde integral do idoso.As
abordagens psicoterápicas estão calcadas na terapia cognitiva comportamental,terapia breve psicodinâmica e
relaxamento progressivo.Proporcionar ao bolsista uma vivência em Psicologia do Idoso,em psicot de grupo e
individual,realizar interconsulta e atuar,junto aos cuidadores.Encontramos no CIPI com mais frequência os
transtornos depressivos.C/ o aumento na expectativa de vida,o nº de pessoas c/ demência tb vem aumentando,o que
provoca impacto negativo na vida dos cuidadores,tornando-os + vulneráveis ao desenvolvimento de quadros
depressivos e ansiosos.Além disso,as dificuldades crescentes c/ o cuidado do paciente aumentam a chance de que este
venha a ser institucionalizado, onerando ainda mais os já deficitários serviços de saúde disponíveis p/ o atendimento
dessa população.As emoções exercem importante efeito sobre o corpo e daí poderão contribuir p/ o declínio do
idoso.À medida que o idoso aprende a observar e lidar com suas emoções maior será o conhecimento e aceitação de
suas capacidades e limitações como uma fase de vida e não como um fracasso.É importante se cuidar da subjetividade
dos idosos e cuidadores,contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dessa clientela.

 
Equipe: 

ROBERTO ALVES LOURENCO, VANIA OTERO BOMBINHO CEZARIO, MONIQUE RAMOS GASPARINI,
FLÁVIA MOURA MALINI, VERONICA COSTA MELO, DÉBORA REGINA DE OLIVEIRA SILVEIRA.



 
TREINANDO SEU CÉREBRO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO EM GRUPOS DE OTIMIZAÇÃO COGNITIVA

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA DAMASIO LOPES

CONTATO: damasio.psi@gmail.com

 

Resumo: 

A partir do envelhecimento, as pessoas tendem a evitar novas experiências e desenvolvem rotinas em torno do que já
sabem e com que se sentem à vontade. Em conseqüência, exploram muito pouco a capacidade do cérebro de fazer
novas associações. Os comportamentos de rotina costumam ser efetuados de forma “automática, com um mínimo de
energia cerebral e proporcionam pouco exercício para o cérebro”. O poder da córtex de formar novas associações é
altamente subutilizado.
Pessoas ansiosas e agitadas apresentam freqüentemente declínio de memória. Pacientes idosos com depressão, que
não apresentam quadro de doença degenerativa, podem estar com prejuízo nas funções cognitivas. Nestes casos,
pretende-se a reativação da função: reabilitação das funções presentes, porém inativas.
A maior prevalência de queixas, em parte, vem sendo atribuída às mudanças cognitivas próprias do envelhecimento
associadas à depressão, certas características da personalidade (presença de fortes traços neuróticos e insegurança).
As interações com outras pessoas são um gatilho importante para as reações emocionais. Além disso, como as
situações sociais são em geral imprevisíveis, há uma probabilidade de resultarem em atividades fora da rotina.
O Projeto vai privilegiar a “otimização” envolvendo indivíduos saudáveis ou que apresentem leves transtornos.
Estimular, entre outras coisas, quer dizer excitar, incitar, instigar, ativar, animar, encorajar. É criar meios de manter a
mente, as emoções, as comunicações e os relacionamentos em atividade. É incentivar a busca de satisfação nas
realizações do dia-a-dia, a fim de ampliar o mundo interno e externo, tornando-se satisfeito, ajustado, valorizado e
integrado, para que não seja um peso para si, para sua família e para a sociedade.

 
Equipe: 

ROBERTO ALVES LOURENCO, VANIA OTERO BOMBINHO CEZARIO, MONIQUE RAMOS GASPARINI,
FLÁVIA MOURA MALINI, VERONICA COSTA MELO, DÉBORA REGINA DE OLIVEIRA SILVEIRA.



 
GRUPO ESTRATÉGICO DE ANÁLISE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (GEA-ES)

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RAFAEL BASTOS COSTA DE OLIVEIRA

CONTATO: rafaelbastosoliveira@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O Projeto de Extensão GEA-ES tem por objetivo articular gestores de instituições públicas de educação superior,
gestores de redes estaduais de ensino médio, representantes de movimentos sociais da juventude, movimento negro,
indígena, de mulheres, de periferia, do campo, de quilombolas, entre outros, além de estudantes e pesquisadores para
avaliar as políticas de ação afirmativa de acesso à educação superior no Brasil.

 
Equipe: 

Emir Sader, Rafael Bastos Costa de Oliveira, André Lázaro, Gaudêncio Frigotto, Zacarias Jaegger Gama, Felipe B.
Campanuci Queiroz, Carla Navarro, Viviane Marques, Carolina Castro, Luciano Cerqueira, Fernando Martins, Pedro
Gesteira.



 
LABORATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GAUDENCIO FRIGOTTO

CONTATO: gfrigotto@globo.com

 

Resumo: 

O Laboratório de Políticas Públicas (LPP) desenvolve atividades de pesquisa, análises e apoio às políticas públicas
democráticas no Brasil e na América Latina. Suas atividades principais associam-se à discussão, balanço,
monitoramento e formulação de estratégias governamentais que fortaleçam a constituição do espaço público como
esfera de realização efetiva dos direitos dos cidadãos.  O projeto atenta para a necessidade de pesquisas e produção de
materiais sobre políticas públicas. Promove diversas atividades extensionistas em parceria com os projetos
associados, comunidades internas e parceiros externos que envolvem a realização de eventos acadêmicos que visam
refletir sobre a necessidade da formação de quadros governamentais e propostas direcionadas à constituição e à
reforma do Estado na sociedade. Para contribuir com a reflexão sobre esses temas, o LPP desenvolve a seguinte
atividade: Grupo Conjuntura, cuja atuação envolve a realização de reuniões periódicas avaliativas sobre a conjuntura
brasileira e latino-americana e a organização de debates com a presença de especialistas sobre os temas propostos,
além de estar articulado com os demais projetos desenvolvidos pelo LPP.

 
Equipe: 

Emir Sader, Gaudêncio Frigotto, Zacarias Gama, André Lázaro, Felipe B. Campanuci Queiroz, Carla Navarro, Pedro
Gesteira, Viviane Marques, Fernando Martins, Luciano Cerqueira, Carolina Castro.



 
PROJETO DE EXTENSÃO EDITORIAL LPP/UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ZACARIAS JAEGGER GAMA

CONTATO: zacarias_gama@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O Laboratório de Políticas Públicas (LPP) como instância de pesquisa, análise e apoio às políticas públicas
democráticas no Brasil e na América Latina, e de atividades que se referem à discussão, balanço, monitoramento e
formulação de estratégias governamentais que fortaleçam a constituição do espaço público como esfera de realização
efetiva dos direitos dos cidadãos, se viu premido pela necessidade de criar meios para que o conhecimento que circula
em todas as diversas ações promovidas pelo LPP chegassem ao conhecimento do maior número de pessoas,
instrumentalizando, assim, atores capazes de atuação efetiva no campo democrático. Assim surgiu o Projeto Editorial
LPP, que se destina a editar livros e outros produtos editoriais com textos resultantes de pesquisas, análises e
reflexões realizadas pelos componentes do LPP ou por colaboradores externos.

 
Equipe: 

Emir Sader, Zacarias Gama, Gaudêncio Frigotto, André Lázaro, Felipe B. Campanuci Queiroz, Carla Navarro, Pedro
Gesteira, Viviane Marques, Fernando Martins.



 
PROJETO ACADEMIA DA VIDA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA RABELLO DE FRIAS

CONTATO: extensao.unati@gmail.com

 

Resumo: 

O Projeto Academia da Vida, caracteriza pela formação de grupo operativo de prática reflexiva com idosos alunos da
UnATI, a fim de estimular a  convivência social, debater sobre as questões do cotidiano, visando inserir a pessoa
idosa nas discussões e eventos que levem à reflexão e a questionamentos imprescindíveis aos valores humanos. O
projeto também conta com um cronograma de passeios e eventos culturais que são divulgados pelas instituições
culturais da cidade para que o grupo desenvolva o pensamento critico sobre questões sociais de enfrentamento do dia
a dia. O Projeto Academia da Vida, faz parte da grade de oficinas desenvolvidas pelo centro de convivência da
UnATI, cujo acesso é livre aos idosos, sem exigência de escolaridade, garantindo o acesso dessa população aos
saberes universitários produzidos sobre o envelhecimento e de interesse dos mesmos. O Projeto tem como objetivo
geral contribuir para a melhoria dos níveis de saúde física, mental e social das pessoas idosas acima de 60 anos, ou
seja, possui uma concepção ampliada de saúde que passa também pela socialização e aprendizagem de novos
conhecimentos pelos idosos.

 
Equipe: 

Sandra Rabello de Frias, Aline Capistrano do Amorim.



 
ATENÇÃO ASILAR AOS IDOSOS

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA RABELLO DE FRIAS

CONTATO: srabello.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

O envelhecimento da população no Brasil traz desafios importantes para a sua assistência e rede de apoio. Alguns
indivíduos idosos apresentam a demanda de asilamento, por terem alta dependência física e/ou mental, em situações
diversas de falta de suporte familiar, rede social,  ou recursos econômicos capazes de garantir o atendimento de suas
necessidades de cuidados. A instituição de longa permanência para idosos (ILPI), por vezes, é necessária com último
recurso de suporte ao idoso. Os profissionais que trabalham com esse público alvo devem ser capacitados dentro de
uma perspectiva de atendimento integral, buscando estimular as potencialidades da pessoa idosa institucionalizada e
integrá-la à comunidade, quando possível, tudo numa perspectiva de garantida dos direitos dos idosos preconizados
na legislação brasileira. O projeto atenção asilar caracteriza-se pela reflexão e discussão de normas e procedimentos
necessários ao bom funcionamento de instituições de longa permanência para idosos e realiza a capacitação de
profissionais envolvidos no processo de trabalho voltado ao cuidado com pessoas idosas fragilizadas, contribuindo
com a excelência no atendimento à pessoa idosa institucionaliza. Para tal, o projeto Atenção Asilar presta assessoria
nas áreas de gerontologia e geriatria às ILPIs; realiza, há mais de 10 anos, Seminários anuais em parceria com o
Ministério Público Estadual para a formação continuada de profissionais e gestores de ILPIs do estado do Rio de
Janeiro e realiza o cadastro de ILPIs no Estado do Rio de Janeiro, disponilizando essas informações para a
comunidade no site da UNATI.

 
Equipe: 

Sandra Rabello de Frias, Hadassa Giselle Jacinto dos Anjos Neiva.



 
ACERVO UNIVERSITÁRIO DO SAMBA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ RICARDO LEITAO

CONTATO: lrleitao@terra.com.br

 

Resumo: 

O Projeto ACERVO UNIVERSITÁRIO DO SAMBA apresentará ao público interno e externo da UERJ sua
produção ao longo dos anos de 2017 e 2018. As atividades realizadas compreendem desde a edição de livros-CD com
ensaios biográficos sobre figuras representativas do samba e do carnaval carioca (em especial o lançamento, em 2017,
do volume 2 da série, dedicado ao compositor Zé Katimba, assim como a próxima edição do volume 3, em
homenagem ao sambista Noca da Portela, prevista para 12/12/2018), com discos de obras inéditas dos artistas
selecionados, até a participação em eventos promovidos de forma conjunta pelo DECULT e a SR-3 com outros entes
públicos, em especial a EBC / Rádio Nacional - RJ e a Rádio Roquette Pinto. Nesse âmbito, merecem destaque as
gravações do programa "Universidade de Bambas", em que membros do Projeto atuaram ao lado de radialistas da
EBC na apreciação das matrizes do samba carioca (partido-alto, samba de enredo e samba de terreiro), em parceria
com a Rede Carioca das Rodas de Samba, assim como a participação do Prof. Luiz Ricardo Leitão e da Profª Denise
Barata na transmissão dos desfiles das escolas do Grupo Especial e da Série A no carnaval de 2018, na Passarela do
Samba. Além dessas iniciativas, também será destacada a parceria do Acervo com o CTE, na promoção de programas
sobre o carnaval e seus criadores, a partir de agosto de 2018. Para fornecer ao público do evento essas informações e
tornar acessíveis a todos os títulos produzidos pelo ACERVO, a equipe (membros efetivos e estudante bolsista) estará
presente ao evento durante todos os dias de sua realização,

 
Equipe: 

LUIZ RICARDO LEITÃO, ANDRESSA ELISA LACERDA, MARCELO REIS BRAZ, JULIANA DE AZEVEDO
CAMPOS, THATIANE CARVALHO.



 
ECOMUSEU RECICLA: ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA VILA 
DOIS RIOS, A PARTIR DO ARTESANATO CONSCIENTE

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO GOMES LIMA

CONTATO: cultural.uerj@gmail.com

 

Resumo: 

Poster com as informações referentes à oficinas de reciclagem realizadas com os moradores de Vila Dois Rios- Ilha
Grande. Com esse projeto o Ecomuseu Ilha Grande proporcionou aos moradores a aprendizagem e valorização sobre
a importância da coleta seletiva, como forma de preservação ambiental e fonte alternativa de renda.  Se tornaram
aptos a atuarem como artesãos especializados em artesanato consciente.

 
Equipe: 

Ricardo Gomes Lima, Cynthia Caroline Espírito Santo Cavalcante, Naçalete Rodrigues Pena, Michele Zgiet de
Carvalho, Vivianne Ribeiro Valença.



 
ECOMUSEU ILHA GRANDE

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA

CONTATO: ecomuseu.ilhagrande@gmail.com

 

Resumo: 

O Ecomuseu Ilha Grande  surge em resposta ao termo de Cessão de Uso da vila dois Rios, realizado entre a UERJ e o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, no qual foi prevista a instalação nas ruínas do antigo Instituto Penal Cândido
Mendes, desativado em 1994. Acatando os dispositivos legais e buscando ampliá-los, o projeto composto por quatro
módulos: o Museu do Cárcere, o Parque Botânico, o Museu do Meio Ambiente, o Parque Botânico e o Centro
Multimídia, busca ao longo de seus mais de dez anos de existência, realizar junto à população local, os visitantes e a
comunidade acadêmica atividades de preservação, investigação e divulgação do meio ambiente, da história e a vida
sociocultural da ilha.

 
Equipe: 

Gelsom Rozentino de Almeida, Catia Henriques Callado, Viviane Ribeiro Valença, Valdir Martins Rodrigues, Paulo
Roberto Santos Correia, Naçalete Rodrigues Pena, Ricardo Gomes Lima, Rodrigo Ashton.



 
IDOSOS COLABORADORES

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALZIRA TEREZA GARCIA LOBATO NUNES

CONTATO: cidadania.unati@gmail.com

 

Resumo: 

IDOSOS COLABORADORES: SERVIÇO SOCIAL E ASSESSORIA NOS 25 ANOS DE UMA SENHORA
UNIVERSIDADE Introdução: No Brasil os idosos necessitam de políticas públicas para garantir melhoras condições
de vida tendo em vista suas baixas aposentadorias e pensões. Na UnATi as alunas idosas são maioria e buscam
ampliar a  sociabilidade e obter novos conhecimentos. O livro do Projeto é assessoria na área do envelhecimento.
Articulando ensino, pesquisa e extensão ministramos disciplinas sobre envelhecimento na FSS/UERJ. Objetivo: O
projeto tem como frentes de trabalho: curso para idosos; oficinas de direitos sociais; assessoria aos diferentes
segmentos da unidade. A grupalização tem prioridade nesse trabalho, favorecendo a reflexão conjunta a escuta e a
participação dos segmentos envolvidos. Resultados: Os participantes do projeto descobrem-se como protagonistas do
processo de envelhecimento que vivenciam e junto com os jovens estudantes se capacitam para atuarem
coletivamente nos espaços da sociedade de luta pela garantia de direitos. A participação de estudantes de Serviço
Social no projeto tem propiciado trocas geracionais significativas na construção de novas representações sociais sobre
a velhice e a produção de conhecimento nas questões do envelhecimento no Brasil.

 
Equipe: 

Alzira Tereza Garcia Lobato Nunes , Carla Virginia Urich Lobato .



 
IMPOSTO DE RENDA É FUNDAMENTAL

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRANCA REGINA C DOS S E S RISCADO TERRA

CONTATO: brancaterra@gmail.com

 

Resumo: 

O objetivo do projeto é informar os conceitos básicos de Imposto de Renda - IR para alunos do ensino fundamental,
matriculados em escolas da rede pública. Estes jovens muitas vezes não têm conhecimento de que os serviços
públicos prestados, como por exemplo, em escolas e hospitais, são oriundos dos recursos arrecadados através dos
impostos e dentre eles, o IR. A 3ª edição do projeto, será realizada no 2º semestre de 2018 (ocorreu em 2015 a 1ª e em
2016 a 2ª), com diversas atividades programadas, tais como: palestras; orientação dos alunos de ensino fundamental
de duas escolas municipais; esclarecimento da importância da contribuição da sociedade, através do pagamento de
impostos e taxas; conhecimento das formas de fiscalização, tanto da arrecadação, quanto da aplicação dos recursos
gerados. O projeto visa difundir nesses jovens a conscientização sobre a importância dos tributos, fazendo com que
eles se tornem multiplicadores desses saberes junto às respectivas famílias e demais grupos da sociedade dos quais
participam, promovendo a interação da universidade com a sociedade. A palestra será realizada por 2 alunos do
Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis – PPGCC, da Faculdade de Administração e Finanças - FAF/
UERJ, com o auxílio do bolsista do projeto. O aluno do PPGCC, junto com o bolsista também participou: da escolha
da escola juntamente a Coordenadoria Regional de Educação – CRE do Rio de Janeiro; da confecção dos materiais
(cartilhas e folders) distribuídos aos alunos e da elaboração do relatório das atividades realizadas. Os resultados
foram: 1. consolidação de um modelo eficiente de cooperação entre universidade e sociedade; 2. implementação de
uma cultura solidária; 3. incremento no conhecimento dos alunos do ensino fundamental; 4. Promoção do
conhecimento sobre a importância do imposto de renda; 5. contribuição para a conscientização da utilização de
recursos públicos, arrecadados através do IR.

 
Equipe: 

João Victor Oliveira de Rezende, Carlos Alexander de Pontes Medeiros, Leonardo Chagas Bertholo, Lucas Ferreira
Lima dos Santos.



 
INOVAÇÃO EM PROJETO E GESTÃO DE OPERAÇÕES

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS SPIEGEL

CONTATO: thais.spiegel@uerj.br

 

Resumo: 

O ambiente das operações passou por mudanças significativas na última década, colocando desafios a forma como as
operações são percebidas e praticadas. Dois dos mais notáveis desafios decorrem do nível crescente de complexidade
e incerteza. Historicamente o foco da área era principalmente em ambientes de produção, mas hoje o campo também
abrange questões pertinentes à P&D, serviços, cadeias de suprimentos e varejo. Esta ampliação do objeto, com
contextos cada vez mais variados, colocou desafios adicionais a serem resolvidos pela teoria de operações. Neste
contexto, insere-se a presente proposta de projeto que visa a investigação e desenvolvimento de soluções inovadoras
para os desafios reais de Organizações, baseando-se em processos interdisciplinares de construção do conhecimento.

 
Equipe: 

Thais Spiegel, Rachel Marques, Gustavo Thales, André Ribeiro.



 
INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS DE FOLIAS DE REIS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO GOMES LIMA

CONTATO: ricgomeslima@terra.com.br

 

Resumo: 

Serão relatadas as atividades desenvolvidas no último ano e as propostas futuras referentes ao Inventário Nacional de
Referências Culturais (INRC) das Folia de Reis do Estado do Rio de Janeiro bem como a metodologia empregada e
os resultados alcançados pelo projeto, conduzido a partir de um Termo de Cooperação Técnica firmado pela UERJ e
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan / MinC).
  A pesquisa inventariou as Folias de Reis em quinze municípios fluminenses integrantes do Plano de Ação das
Cidades Históricas (PAC), procedendo ao preenchimento do INRC que tem por objetivo identificar, documentar e
preservar sistematicamente os bens culturais expressivos da diversidade cultural brasileira, com vista à valorização
destes bens, através da publicidade e da construção do sentido patrimonial com consequências para a formação e a
reconfiguração das identidades dos grupos e de suas tradições.
  Atualmente, está sendo elaborada uma cartilha sobre a Folia de Reis, sua origem, sua história, sua importância e seus
significados visando a farta distribuição entre os grupos pesquisados, secretarias municipais de cultura e escolas
públicas do estado do Rio de Janeiro.

 
Equipe: 

Rejane Manhães da Rocha Faria, Monique Silva de Araujo, Rayssa de Oliveira Ruiz.



 
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM ARTE E EDUCAÇÃO

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA PEQUENO DA SILVA

CONTATO: fernanda.silva@uerj.br

 

Resumo: 

O projeto Laboratório de Práticas em Arte e Educação instituiu o Programa Educativo dentro da Coordenadoria de
Exposições (COEXPA). A citada coordenadoria é o setor do Departamento Cultural responsável por planejar e
executar o cronograma anual de exposições e por administrar a ocupação dos espaços expositivos constituídos pela
Galeria Candido Portinari e pela Galeria Gustavo Schnoor. O Programa Educativo tem como um de seus principais
objetivos a formação continuada da equipe envolvida no projeto; tanto os alunos bolsistas e voluntários quanto a
equipe técnico-administrativa. Na primeira etapa, estruturamos o plano educativo com o intuito de promover três
frentes de formação: técnica, direcionada ao trabalho diário nas galerias de arte, teórica, para contribuir com o
pensamento crítico e uma voltada para as práticas de mediação cultural, através da realização de oficinas e
workshops, grupos de estudos regulares, rodas de conversa com artistas e curadores, palestras e seminários com
pesquisadores das áreas de Arte e Educação. Com a implementação e desenvolvimento do projeto, traçamos parcerias
com escolas e outras instituições culturais e realizamos visitas mediadas e outras atividades educativas paralelas às
exposições da COEXPA, buscando continuamente fortalecer os laços entre a sociedade e a universidade e visando
aprofundar o envolvimento e participação da comunidade interna e externa com os espaços expositivos.

 
Equipe: 

Victoria Andrade Paim , Patricia Chiavazzoli da Costa Cerqueira, Samuel Souza Teixeira de Siqueira, Camila
Roberta Marques Issa, Rafael Silva Santana.



 
MEMÓRIA INSTITUCIONAL DA EXTENSÃO DA UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA ANTONIA DA SILVA

CONTATO: catia.antonia@gmail.com

 

Resumo: 

A condição de instituição estadual confere à UERJ um forte compromisso com o desenvolvimento regional, que se
materializa em uma intensa atividade de extensão. Ao longo dos anos, a Universidade tem colaborado com a
construção de políticas públicas por meio de projetos destinados a melhorar as condições de vida da população
fluminense. Ao mesmo tempo, a extensão proporciona a troca de saber e de experiências entre a comunidade
acadêmica e o público externo. 
Essa história da extensão da UERJ antecedente à política Nacional  de Extensão Universitária e coloca alguns
desafios para pensar a extensão universitária na UERJ.Sistematizar  e organizar as fontes de memórias da extensão da
UERJ, com a finalidade de divulgar  ao público por meio de ferramentas digitais: e-book, folder, banco de fotografias,
dentre outros meios, é o objetivo central desse projeto.

 
Equipe: 

Karla da Silva Sampaio, silvia Dias.



 
MUSEÓLOGAS DE FAMÍLIA

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA

CONTATO: ecomuseu.ilhagrande@gmail.com

 

Resumo: 

Inspirado no programa " Médico da Família" ,o projeto " Museólogas de Família" é uma proposta de interação do
Ecomuseu Ilha Grande com as comunidades da Ilha. Por meio de visitas às residências, conversas na porta de casa e
em "Rodas de Conversa", os moradores compartiham com o museu suas memórias e trajetórias de vida que se
entrelaçam e se complementam, formando identidades locais.

 
Equipe: 

Gelsom Rozentino de Almeida, Michele Zgiet de Carvalho, Viviane Ribeiro Valença, Cynthia Caroline Espírito
Santo Cavalcante, Naçalete Rodrigues Pena.



 
PLATAFORMA SOCIOAMBIENTAL DA BAIA DE SEPETIBA E BAÍA DA ILHA GRANDE

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA ANTONIA DA SILVA

CONTATO: catia.antonia@gmail.com

 

Resumo: 

CONSIDERANDO que: a) Que a universidade possa contribuir,
oferecendo espaço de troca, estudos, monitoramentos de ações de
pesquisa, ensino e extensão no tema socioambiental fluminense, bem
como seus desdobramentos em relação ao corpo docente e
funcionários;
b) Que o conhecimento produzido pela academia necessita ser
integrado em suas dimensões de processos formativos, junto às
demandas socais e do poder público, por meio de DIFUSÃO de
Informações e dados;
c) A necessidade de uma aproximação da comunidade acadêmica com
questões da vida cotidiana à população na qual está inserida, a fim de
formar quadros de profissionais familiarizados e capacitados a lidar
com suas demandas.
o presente projeto busca elaboração de uma plataforma de
informações com linguagem acessível aos movimentos sociais,
gestores e educadores sobre as condições socioambientais da Baía de
Sepetiba e da Baía da Ilha Grande. A proposta nasce do Convenio
estabelecido entre UERJ E MPF em 2016, durante o I SEMINÁRIO
DE AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL GLOBAL DA BAÍA DE
SEPETIBA (RJ): DIAGNÓSTICOS E DESAFIOS PARA PENSAR A
GESTÃO REGIONAL, ocorrido de 29 e 30 de junho de 2016

 
Equipe: 

RODRIGO CORREA EUZEBIO, JOSE CARLOS DA SILVA, ELAINE FERREIRA TORRES.



 
PROJETO IDOSOS COMPANHEIROS

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA RABELLO DE FRIAS

CONTATO: extensao.unati@gmail.com

 

Resumo: 

Os espaços de abrigamento são instituições normativas que tendem a ignorar  o processo individual de cada pessoa
que envelhece. Entendemos que a partir das perspectivas sociais e políticas que passam o país, a universidade deve
interagir com esses espaços, difundindo não só o conhecimento acadêmico relacionado ao envelhecimento, mas
também as possibilidades desenvolvidas nas Universidades Abertas da Terceira Idade para a população idosa. Nessa
perspectiva, o Projeto Idosos Companheiros contribui com a experiência da UNATI, há mais de 20 anos,  junto as
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) parceiras da UNATI, onde as possibilidades da difusão dos
conhecimentos desenvolvidos pela UNATI podem ser apropriados pelas instituições asilares, visando a construção de
novas metodologias de atendimento nessas instituições. O projeto tem por meta investir em ações voluntárias
qualificadas nas instituições de longa permanência para idosos. Para tal, o projeto capacita idosos voluntários na
perspectiva de valorização de seus conhecimentos e dos conhecimentos que adquiriram na Unati, para o trato com a
pessoa idosa institucionalizada. A participação do corpo discente no projeto traz elementos significativos às relações
intergeracionais, considerando que os alunos da graduação (de Serviço Social e/ou Pedagogia) são preparados para
capacitar e acompanhar os voluntários idosos do projeto na realização de atividades com objetivos recreativos e
socioeducativos, a partir de uma reflexão sobre o processo de envelhecimento, aspectos familiares e aspectos sociais
que envolvem o contexto asilar e o individuo que envelhece. Os resultados do projeto se refletem: na qualidade de
vida dos idosos institucionalizados; na sociabilidade desses idosos  junto aos voluntários alunos da UnATI e na
formação dos estagiários que se preparam para atuar junto a esse seguimento etário populacional em atividades
socioeducativas.

 
Equipe: 

Sandra Rabello de Frias, Osimar dos Santos Ferreira.



 
PROJETO IMPOSTO DE RENDA NA MANGUEIRA

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRANCA REGINA C DOS S E S RISCADO TERRA

CONTATO: brancaterra@gmail.com

 

Resumo: 

O objetivo do projeto é prestar serviço gratuito de orientação na elaboração da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF do ano 2018, aos contribuintes pertencentes a comunidade da Mangueira e arredores. Em abril
de 2018 foi realizada a 5ª edição e teve como público-alvo contribuintes que muitas vezes não têm conhecimento de
suas obrigações fiscais ou não têm acesso a pessoal qualificado para esclarecimento de dúvidas. O projeto permitiu o
aperfeiçoamento dos alunos de graduação e mestrado, no que tange ao aprendizado gerado pela elaboração das
declarações e às capacitações (teóricas e práticas) que foram oferecidas aos alunos de Ciências Contábeis, nos mês
anterior a realização do evento. Participaram do projeto na edição de 2018, vinte e três alunos de graduação, que
foram supervisionados por onze alunos do PPGCC - Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (mestrado)
da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ. Os resultados alcançados foram: 1. Consolidação de um modelo
eficiente de cooperação entre universidade e sociedade; 2. Implementação de uma cultura solidária; 3. Incremento no
conhecimento dos alunos e da sociedade beneficiada; 4. Promoção de conhecimento e orientação a sociedade
beneficiada, esclarecendo dúvidas sobre a importância da declaração do Imposto de Renda; 5. Contribuição para a
redução de retificações do Imposto de Renda junto à Receita Federal.
O bolsista participou das atividades preparatórias para a execução do projeto, como: participação na atualização e
confecção dos materiais de divulgação e dos termos de responsabilidade, participação no recrutamento dos alunos da
graduação e mestrado, compilação e análise dos dados obtidos e elaboração de documento com esses resultados.

 
Equipe: 

Leonardo Chagas Bertholo, João Victor Oliveira de Rezende, Carlos Alexander de Pontes Medeiros, Lucas Ferreira
Lima dos Santos.



 
PROJETO COGERE: CONSUMO SUSTENTÁVEL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

 
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELMO RODRIGUES DA SILVA

CONTATO: elmorodrigues@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Apresentação do projeto Cogere, tratando dos temas: consumo sustentável e o gerenciamento de resíduos urbanos.
Apresentação de video e do website (www.cogere.uerj.br), com animações e atividades lúdicas a serem apresentados
em conjunto no stand do Programa Prodec (Programa de Estudos e defesa do consumidor) do qual o Projeto Cogere é
parte integrante.

 
Equipe: 

Elmo Rodrigues da Silva (coordenador), Daniela Spelta (bolsista de extensão).



 
PROJETO CULTURA CAIÇARA DA ILHA GRANDE

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO GOMES LIMA

CONTATO: rgomeslima50@gmail.com

 

Resumo: 

Diante das aceleradas transformações que a Ilha Grande está passando, o Ecomuseu Ilha Grande/ UERJ manifesta sua
preocupação no registro do jeito de ser caiçara, nas memórias familiares, nos sistemas de valores, nas formas e
instrumentos de trabalho, na relação das comunidades com a natureza e em seu conhecimento sobre ela.
Assim, o museu apresenta como proposta o desenvolvimento de uma pesquisa  sobre a cultura caiçara da Ilha Grande
com vistas a conhecer aspectos da realidade das comunidades tradicionais que ali vivem, lado a lado com as rápidas
transformações as quais a região está sujeita. Em linhas gerais, a pesquisa tem por objetivo a coleta de memórias,
relatos, descrições e objetos que  se refiram ao modo de vida e das marcas da cultura caiçara.

 
Equipe: 

Ricardo Gomes Lima, Michele Zgiet de Carvalho, Viviane Ribeiro Valença, Cynthia Caroline Espírito Santo
Cavalcante, Paulo Roberto Santos Correia, Valdir Martins Rodrigues.



 
PROJETO MUSEU DO CÁRCERE

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CAROLINA HUGUENIN PEREIRA

CONTATO:  carolhuguenin@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O  projeto apresenta as demandas do Museu do Cárcere da Ilha Grande (UERJ) para a melhoria das condições e
ampliação de sua atuação junto a comunidade local e aos visitantes em geral, articulando atividades de pesquisa e
extensão. Para tanto, busca-se realizar pequenas obras de recuperação de salas do prédio da entrada para a instalação
de uma reserva técnica, exposição e administração, resgate da documentação e estabelecimento de um arquivo,
preservação do patrimônio material e imaterial do sistema penitenciário e da comunidade da Ilha Grande, e o
atendimento e acompanhamento da visitação por turistas, pesquisadores e grupos escolares da região.

 
Equipe: 

Gelsom Rozentino de Almeida .



 
PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LILIANE CARVALHO PACHECO

CONTATO: lilicpacheco@gmail.com

 

Resumo: 

Objetivos: Ampliar o conhecimento dos idosos em relação à saúde e seu processo de envelhecimento; Contribuir na
formação dos residentes através do exercício interdisciplinar nas atividades de planejamento e coordenação em
grupos de saúde; Metodologia: O Grupo Encontros com a Saúde (GES) é formado por idosos com interesse em
aprimorar o conhecimento sobre o cuidado em saúde. O GES é coordenado por uma equipe multiprofissional
constituída por residentes e preceptores das áreas nutrição, enfermagem, fisioterapia, psicologia e serviço social. A
cada semana há um responsável diferente para as funções: coordenação, co-coordenação, relato, conferencista de
materiais, fotografia, recepção e apoio. Resultados: O grupo é formado por 12 idosos do sexo feminino, entre 61 a 85
anos, com características e personalidades distintas. O nível de escolaridade dos idosos variaram entre ensino médio a
ensino superior completo. Nesse período, foram apresentados temas sobre: Saúde; Envelhecimento; Comunicação nas
relações; Relações familiares e afetivas; Atividade física; Atchim: resfriado, gripe ou alergia?; Afeto a mesa:
alimentação, afetividade e cultura; Alimentação e nutrição; e Risco de quedas. Esses temas foram escolhidos junto
com os idosos no primeiro encontro para captar as principais demandas apresentadas por eles. Os temas foram
apresentados através de dinâmicas práticas, teóricas ou mistas, desde que estimulassem a interação dos idosos.
Análise Crítica: O planejamento é um momento importante para a concretização do GES. Neste momento houve a
preocupação de apresentar os conteúdos de maneira dinâmica, e isto foi fundamental para estimular a maior
participação do grupo que se caracterizava pela heterogeneidade. Com o dinamismo das apresentações e a integração
do grupo - conquistada com o passar do tempo, todos os membros começaram a se posicionar e interagir. A
interdisciplinaridade contribuiu no processo de formação e aprendizagem da equipe.

 
Equipe: 

Liliane Carvalho Pacheco, Liv Katyuska de Carvalho Sampaio de Souza, Sandra Souza Ehms, Hive Santos Dias,
Mariana Costa Requião dos Santos, Caroline Nunes Guedes , Ana Carolina de Oliveira Barbosa, Laryssa Belchior
Nunes Silva, Leiliane Ribeiro Cardial, Quézia da Silva Oliveira.



 
RECURSOS COMUNITÁRIOS À PESSOA IDOSA: CARTILHA DE AÇÕES EDUCATIVAS

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA RABELLO DE FRIAS

CONTATO: extensao.unati@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto "Recursos Comunitários à Pessoa Idosa: Cartilha de ações educativas" realiza a produção de materiais
informativos que visam democratizar informações que ajudem a pessoa idosa a garantir a efetivação de seus direitos.
Existem muitas leis a favor dos idosos, porém para se tornarem um direito real o idoso precisa conhecê-las. Por isso,
campanhas de conscientização para toda a população podem ser grandes aliadas na luta pela melhoria da qualidade de
vida da pessoa idosa. O projeto, em tela, tem por objetivo informar, orientar e conscientizar a população idosa quanto
aos seus direitos, através da elaboração de Cartilhas, na versão impressa e virtual, com uma linguagem acessível que
facilite a disseminação de informações sobre os direitos da pessoa idosa. A elaboração dessa cartilhas do idoso
atendem os seguintes procedimentos: aplicação das entrevistas em órgãos governamentais e não governamentais de
defesa da pessoa idosa, pesquisa sobre a temática selecionada da cartilha, sistematização dos resultados, elaboração
de textos das cartilha, correção, elaboração de projeto gráfico, impressão e/ou disponibilização na internet. Já
encontram-se disponibilizadas no site da UNATI 5 cartilhas com temáticas diversas. Será lançada em 2018 a
"Cartilha sobre medicamentos ministrados à Pessoa Idosa", já em fase de finalização e encontra-se em planejamento e
pesquisa a cartilha sobre "O direito ao lazer da pessoa idosa".

 
Equipe: 

Sandra Rabello de Frias, Wendy Izabella Cardoso Pinto.



 
REVISTA INTERAGIR

 
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): POLIANA COELI COSTA ARANTES

CONTATO: polianacoeli@yahoo.com.br

 

Resumo: 

A Interagir é uma revista de publicação semestral que tem por finalidade disseminar os saberes da extensão
universitária e ampliar o debate de questões atuais das áreas temáticas da extensão definidas no Plano
Nacional de Extensão. Além disso, ao viabilizar a propagação e a circulação de ideias e práticas nas mais diferentes
áreas, a revista estabelece uma constante relação de complementaridade indissociáveis entre ensino, pesquisa e
extensão delineando de forma mais abrangente o papel da universidade na atualidade. A
publicação da revista é feita pelo Departamento de Extensão/Sub-reitoria de Extensão e Cultura da UERJ. Seu
público-alvo inclui profissionais, pesquisadores, professores e alunos de instituições de ensino superior, órgãos
públicos e organizações governamentais e não governamentais no Brasil e no exterior.

 
Equipe: 

Poliana Coeli Costa Arantes , Rodrigo Dutra Ramos , Elizabeth Barroso Lima.



 
REPÓRTER CIÊNCIA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CLAUDIA THEME DA SILVEIRA SOARES

CONTATO: atheme@gmail.com

 

Resumo: 

Desde os anos 1980, o país vem testemunhando uma bem-vinda multiplicação de ações voltadas à popularização da
ciência. Entretanto, ainda há muito a fazer no sentido de promover uma ampla democratização do acesso às
informações científicas. Um dos grandes desafios relaciona-se às estratégias de comunicação a serem empregadas
para abordar esta temática, a fim de construir uma relação mais dialógica entre os diversos atores sociais envolvidos,
como instituições, governos, cientistas, imprensa e público. O foco deste projeto concentra-se no jornalismo científico
e em sua contribuição para a popularização do universo das ciências, bem como para a reflexão crítica sobre a
produção de conhecimentos. O objetivo é criar o programa de TV Repórter Ciência, a ser exibido na TV Uerj, a
webtv da Universidade (www.cte.uerj.br/tvuerj). O trabalho terá como fonte primária a relevante produção de
estudos, pesquisas, projetos culturais, dissertações e teses da Universidade. O programa Uerj Ciência ampliará a
visibilidade desta temática, privilegiando abordagens orientadas pelo conceito de public awareness of science.  Ao
mesmo tempo, estimulará competências em divulgação científica, incentivando a pesquisa de novas linguagens e
contribuindo para aperfeiçoar a formação dos estudantes da Uerj.

 
Equipe: 

Giovanna Victória da Silveira Pecsén , Cássia Ferreira Andrade.



 
RÁDIO UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MICHELE SILVA DE AVELAR

CONTATO: michele.avelar@hotmail.com

 

Resumo: 

Inaugurada em maio de 2005, a Rádio Uerj é a primeira web rádio universitária pública brasileira com programação
contínua. Integrar os vários campi da Universidade, ser um canal de comunicação a ser utilizado por alunos,
professores e servidores, colaborar para a formação profissional dos alunos de comunicação social e divulgar o
ensino, pesquisa, cultura e extensão produzidos pela Uerj são os objetivos que norteiam nossa produção. A rádio
conta com a participação de profissionais de comunicação, alunos voluntários e estagiários na cobertura jornalística
de eventos e produção de programas. A equipe é ponto de apoio técnico para diversas produções idealizadas nos
departamentos da Universidade e desenvolvidas por professores, servidores e alunos no estúdio da Uerj Online.
Estamos no ar de segunda à sexta das oito horas da manhã às oito horas da noite, com uma programação que equilibra
informação sobre a Uerj e geral, entretenimento e música nas doses certas.

 
Equipe: 

Eneida Leão, Letícia Almeida Cardoso.



 
TV UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MICHELE SILVA DE AVELAR

CONTATO: michelesavelar@gmail.com

 

Resumo: 

A TV Uerj chegou à internet em setembro de 2011, com uma programação voltada para a divulgação das diversas
atividades universitárias em ensino, pesquisa, extensão e cultura. Entre seus objetivos estão a divulgação da produção
universitária, a canalização da política de extensão da universidade, a atividade laboratorial dos estudantes e a
democratização da comunicação e do conhecimento, promovendo a aproximação entre universidade e sociedade.
Desde a sua criação, a TV Uerj busca avançar e ampliar seu alcance; se consolidar como um espaço para
experimentação de novos formatos e linguagens; promover a veiculação de debates sobre temas em voga; contribuir
para a divulgação científica ao compartilhar com a
comunidade externa, em linguagem jornalística, teses, opiniões e resultados de pesquisas realizadas no âmbito
universitário; produzir conteúdos audiovisuais caracterizados pelas abordagens jornalística e pedagógica, buscando
promover a democratização do conhecimento produzido pelos professores, pesquisadores e profissionais da
Universidade.

 
Equipe: 

Cássia Ferreira Andrade, Matheus Antônio Nascimento Miranda.



 
VIDEOTECA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

 
ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CLAUDIA THEME DA SILVEIRA SOARES

CONTATO: atheme@gmail.com

 

Resumo: 

O projeto Videoteca Cidadania e Direitos Humanos se caracteriza por atividades contínuas de pesquisa de produções
audiovisuais com tal temática, alimentação de bases de acervo e atendimento aos usuários e pesquisadores. Busca
ampliar as possibilidades de acesso a materiais que recortem a realidade do nosso país, denunciadores das constantes
violações dos direitos do cidadão e, também os que apresentam alternativas de solução para a questão. Relata o papel
da Videoteca Cidadania e Direitos Humanos originado do Programa Cidadania e Direitos Humanos da UERJ, visando
a implantação e alimentação de um Núcleo de Documentação com acervo em vídeo sobre o tema. Enfatiza o papel
que tem prestado a comunidade interna e externa da UERJ, contribuindo para a formação do pensamento crítico e
criando ambiência para uma sociedade com tendência mais igualitária.

 
Equipe: 

Katellyn Queiroz Santos,  Danielle Ribeiro da Silva.



 
WEB-RÁDIO: IDOSO EM FOCO

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MICHELE SILVA DE AVELAR

CONTATO: micheleavelar@gmail.com

 

Resumo: 

A inclusão de um programa de web rádio voltado para o público idoso foi idealizado após uma avaliação criteriosa
das políticas existentes e vem de encontro ao Estatuto do Idoso, que também converge com os princípios do SUS.
Nesse sentido, entende-se que as ações voltadas para a saúde, informação e formação devam estar inseridas em
propostas que possam contribuir para o desenvolvimento de contextos de vida dessa população. O CTE - Rádio
conseguiu elaborar uma proposta de informação em saúde a distância, levando educação para todos.

 
Equipe: 

Eneida Leão, Renata Ferreira de Oliveira.



 
DIVULGA CEADS-ILHA GRANDE - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, PROMOÇÃO DA SAÚDE E GESTÃO 
AMBIENTAL PARTICIPATIVA - CEADS - ILHA GRANDE

 
ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SONIA BARBOSA DOS SANTOS

CONTATO: ceads.extensao@gmail.com

 

Resumo: 

O Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) da UERJ tem como missão contribuir
para a sustentabilidade socioambiental da Ilha Grande e do seu entorno por meio de processos integrados de ensino,
pesquisa e extensão. Ao desenvolver o Projeto DivulGA CEADS-Ilha Grande cumprimos o seu papel de irradiador de
conhecimentos, mas principalmente buscamos garantir que a participação das comunidades na gestão ambiental local
seja qualificada. A região da Ilha Grande apesar da imensa beleza cênica vem sofrendo com inúmeras ações
antrópicas predatórias. O projeto busca por meio da divulgação dos conhecimentos científicos relativos ao bioma
Mata Atlântica e do incentivo à gestão participativa do ambiente, contribuir para a minimização dos problemas que
vêm sendo enfrentados e para a implantação de uma gestão ambiental local. O Projeto também tem investido na
formação inicial de graduandos, tornando-os mais aptos a atuarem em ações voltadas para a divulgação de
conhecimentos científicos e à promoção da gestão ambiental participativa. Diferentes ações têm sido desenvolvidas
com o auxílio de pesquisadores da UERJ, estudantes de graduação e pós-graduação que atuam como voluntários e de
instituições parceiras. Apesar dos poucos meses de atuação já foram realizadas: sete Rodas de Conversa com
moradores, visitantes e funcionários da UERJ, do INEA e outros órgãos e instituições que atuam na região; diversas
oficinas; palestras; visitas guiadas, incluindo alunos da Educação Infantil, Ensino Médio e Fundamental e demais
interessados; a Semana de Meio Ambiente CEADS- Ilha Grande (2018); um curso de extensão (90h) e a atividade
denominada “Uma Noite no CEADS”. Por meio dessas atividades esperamos ampliar o conhecimento dos moradores
sobre a Mata Atlântica e a condição insular e incentivá-los a participarem de forma mais ativa e coletiva da gestão do
ambiente em que vivem.

 
Equipe: 

Marilene de Sá Cadei, Jaqueline Lima, Thaís Abreu Moreira, Letícia Fernandes Pinto, Suelen de Jesus Ferreira, Sonia
Barbosa dos Santos.



 
EMPATIA E ATENÇÃO TAMBÉM SE EDUCAM NA ESCOLA: UM PROGRAMA PARA A PROMOÇÃO 
DE COMPORTAMENTOS EMPÁTICOS E PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA JUVENIL.

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: VICE-REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO

CONTATO: daniellemottabr@yahoo.com.br

 

Resumo: 

Na contemporaneidade, um dos problemas que mais preocupam a sociedade é a violência, em especial no segmento
juvenil. Os altos índices de violência entre jovens, no Brasil, colocam em evidência a necessidade do
desenvolvimento de estratégias de intervenção que visem à contenção de comportamentos violentos e a promoção de
comportamentos antagônicos à agressividade, como a empatia – a capacidade de compreender, compartilhar e
considerar os sentimentos, as necessidades e as perspectivas das outras pessoas. Este projeto surge da conclusão
positiva de estudo anterior sobre os impactos de um programa para o desenvolvimento da empatia em crianças no
contexto escolar, no qual foi elaborado um protocolo de treinamento empático para estudantes do ensino fundamental
a ser aplicado por professores, com o objetivo de prevenir comportamentos violentos e promover comportamentos
empáticos. A divulgação interna do projeto despertou o interesse de professores da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), com a sugestão de adaptação para a formação de alunos de graduação em licenciatura. Nesta
adaptação, o programa incidirá diretamente na primeira ponta do processo educacional, contribuindo para a formação
de professores potencialmente mais empáticos. Inclui-se, nesta proposta, alguns fundamentos de mindfulness, um
método simples de regulação da atenção plena que tem sido testado com resultados bastante positivos para a
promoção da saúde emocional. Reconhecendo a importância do tema, este projeto visa avaliar, através de um estudo
longitudinal pré e pós-teste, os efeitos de um programa de incentivo ao desenvolvimento da empatia e do manejo da
atenção, na formação do estudante de licenciatura, estimulando a inclusão curricular desta matéria, como uma
alternativa para a prevenção de comportamentos violentos nas escolas. Adicionalmente, propõe-se a elaboração de
material didático, na forma de site e cartilha, que auxilie na divulgação do programa.

 
Equipe: 

RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO, DANIELLE DA CUNHA MOTTA Cargo: AGENTE, ALEX CHRISTIAN
MANHAES, ALINE PASSERI DIAS, LIDIANE GONÇALVES GAMA SILVA, Juliana Silva Cassemiro, Ana
Lucia Novais Carvalho, Yasmin Hallak Franco de Sá, CAMILLA RAMOS DE LIMA CHAGAS CRISTINO, Helena
Settecerze, William Luiz Vitor.



 
POLÊMICA - REVISTA ELETRÔNICA

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: VICE-REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO

CONTATO: daniellemottabr@yahoo.com.br

 

Resumo: 

POLÊM!CA, a primeira revista eletrônica da Uerj, 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 controversas. Trata-se de uma revista inteiramente eletrônica, interdisciplinar e com periodicidade
trimestral. Polêmica funciona como um canal de comunicação estruturado sob a forma de uma revista, inserido na
homepage 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 as mais diversas
temáticas que possam afetar o nosso cotidiano, sob uma visão acadêmica; o caderno Oficinas, que difunde a produção
acadêmica de centros de estudo locais e de outras Unidades de Ensino Superior vinculadas ao LABORE; e o Caderno
Imagem que, tradição na Polêmica, tem licença poética e apresenta textos relacionados a artes e suas intervenções no
cotidiano, propondo-se a divulgar e discutir ideias, através do impacto
visual. Todas as seções estão abertas para colaboradores internos e todos os artigos são submetidos à avaliação cega.
Polêmica é classificada pelo sistema Qualis/Capes, no quadriênio 2013 a 1016, como B2 na área de avaliação
interdisciplinar e como B1, em Educação. Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização
do conhecimento.

 
Equipe: 

William Luiz Vitor, Paula Carvalho de Almeida, Ricardo Vieiralves de Castro, Danielle da Cunha Motta, Aline
Passeri, Lidiane Gonçalves, Ana Lúcia Novais Carvalho, Marcelo Henrique da Costa, Camilla Cristino, Juliana Silva
Cassemiro, Yasmin Hallak, Helena Settecerze.



 
REPRESENTAÇÕES E MEMÓRIAS SOCIAIS SOBRE A CORRUPÇÃO: SOBRE O PENSAMENTO 
SOCIAL DOS BRASILEIROS SOBRE SI MESMOS

 
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: VICE-REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO

CONTATO: laboreuerj@yahoo.com.br

 

Resumo: 

O projeto Representações e memórias sobre a corrupção tem por objetivo identificar memórias e representações
sociais dos brasileiros sobre si mesmos, a partir de discussões sobre o tema corrupção. Os referenciais teóricos estão
baseados nas teorias psicossociais do pensamento social, em especial as desenvolvida por Moscovici (1978,2012) e
Jodelet (2001). Assume-se o pressuposto de que há uma espécie de "definição indefinida" dos brasileiros sobre si
mesmos que derivou na constituição dos limites de identidade em "bordas moles". O objetivo principal deste projeto
de pesquisa é, a partir de um tema relacionado ao cotidiano dos brasileiros, identificar os processos de negociação e
as "indefinições" sobre o objeto temático estabelecido. A escolha do tema "corrupção" baseou-se na multiplicidade de
interpretações possíveis sobre este ato. A "corrupção", como objeto temático estabelece, dentro dos objetivos e do
campo teórico demarcado, as possibilidades de investigação sobre o pensamento social dos brasileiros sobre si
mesmos e ganha relevância, no momento atual do Brasil. Será adotada uma metodologia qualitativa, com a utilização
de técnicas de grupo focal. Os grupos focais serão compostos sob dois cortes de distribuição: idade e renda. Desta
forma serão constituídos 6 (seis) grupos focais: 1) Jovens classe média ( perfil A e B -IBGE); 2) Jovens classe
popular ( perfil C e D - IBGE); 3) Adultos classe média ( perfil A e B -IBGE); 4) Adultos classe popular ( perfil C e
D - IBGE); 5) Idosos classe média (perfil A e B - IBGE); 6) Idosos classe popular ( perfil C e D - IBGE). Os grupos
focais serão submetidos a um roteiro flexível, estabelecido em função dos objetivos da pesquisa. A análise do texto do
grupo focal será realizada utilizando-se da metodologia de análise de conteúdo.

 
Equipe: 

RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO, DANIELLE DA CUNHA MOTTA Cargo: AGENTE, Aline Passeri,
Lidiane Gonçalves, Marcelo Henrique da Costa, Juliana Silva Cassemiro, WilliamLuiz Vitor, Yasmin Hallak Franco
de Sá, CAMILLA RAMOS DE LIMA CHAGAS CRISTINO, Helena Settecerze, Ana Lúcia Novais Carvalho.



 
REVISTA DIVERSIDADE UERJ

 
ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: VICE-REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA ANTONIA DA SILVA

CONTATO: catia.antonia@gmail.com

 

Resumo: 

Apesar da crise que a UERJ vem sofrendo desde 2016, com instabilidades por parte dos recursos do governo do
Estado que afetou em 2017 os salário,
bolsas dos estudantes e custeios, a universidade continua atuante e
mantem-se viva na sua diversidade e complexidades de ações de
pesquisas, eventos, cursos, cooperações locais, nacionais e
internacionais. Por isso, revista Diversidade que foi criada em 2005 busca apresentar ao público comunidades interna
e a população fluminense o cotidiano de
produção científica, tecnológica, cultural e os processos formativos
humanos. Em 2018, ela retorna e vem organizando a sua estrutura, com a finalidade de abranger assuntos
relacionados a extensão, ensino e pesquisa.

 
Equipe: 

ELAINE FERREIRA TÔRRES.


