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CARACTERIZAÇÃO DE “BOLINHO DE CONVENIÊNCIA” COM FIBRA 

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

de Alimentos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MATILDE PUMAR 

Estagiário(s):  
Samara Menezes Sao Juliao 

 
A Fibra Alimentar é um conjunto de substâncias derivadas de vegetais que são 

resistentes à ação das enzimas digestivas humanas, podem ser agrupadas em 

Solúveis e Insolúveis. As Solúveis regularizam o funcionamento intestinal, o que as 

tornam relevantes para o bem-estar das pessoas saudáveis e para o tratamento 

dietético de várias patologias. As Insolúveis aumentam o volume do bolo fecal e 

reduzem o tempo de trânsito intestinal. A baixa ingestão de fibras, vitaminas e 

minerais é uma constante em nossa população em função do baixo consumo de frutas 

e vegetais. O objetivo deste estudo foi realizar Pesquisa de Mercado (PM) de 

“Bolinhos de Conveniência” com indicativo de fonte, rico ou com alegação funcional 

em fibras (BCFi), proceder a análise crítica de rótulo mediante a legislação vigente 

caracterizando-os macroscópica, física e quimicamente. Foram utilizados dados 

coletados de BCFi comercializados em lojas varejistas do Rio de Janeiro e em sites 

de indústrias alimentícias. O estudo foi realizado nos Laboratórios de Tecnologia dos 

Alimentos (LabTec/UERJ) e de Técnica Dietética e Análise de Alimentos (UFRJ). Foram 

verificadas as características macroscópicas (registro fotográfico mediante um celular 

da marca Motorola 16 megapixels e Xiaomi 48 megapixels) e parâmetros físicos 

(pesagem em balança Marte e dimensionamento através de régua e/ou fita métrica 

milimetradas). Também foram realizadas análises/determinações de umidade, pH, 

Índice de Refração (IR) e Sólidos Solúveis Totais (SST). Foram consultadas as 

Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) Nos 359, 40 e 54 e, as Portarias Nos 27, 41 

e 42. Foram aplicadas médias e desvio padrão. Na PM foram encontradas 9 marcas 

com diferentes sabores perfazendo um total de 56 amostras, nesta etapa, foram 

estudadas 15 amostras (3 marcas). A legislação estabelece que o porcionamento 

para bolos seja de 60g, porém, as marcas estudadas oferecem 40g do produto o que 

confunde o consumidor quanto ao que considerar como porção em uma prescrição 

dietética. As 3 marcas desta etapa do estudo não fazem menção a presença de 

fenilalanina. O pH encontrado variou entre, aproximadamente, 5 e 7, o que depende 

de seus ingredientes de constituição e de se possuía recheio ou não. Quanto aos BCFi 

analisados conclui-se que todos eram fonte e/ou enriquecidos com fibras, como 

sugeria a embalagem, porém, a gramatura de porcionamento exige uma maior 

fiscalização. É necessário que estudos desse tipo sejam realizados para que o 

consumidor consiga escolher o melhor produto e para que os profissionais de saúde 

como os nutricionistas, possam saber qual produto indicar aos seus pacientes. 

Agradecimentos: FAPERJ, CETREINA, a Técnica Yuki Tako e ao grupo da disciplina 

Tecnologia dos Alimentos (parte deste estudo) - Aline Cristine, Barbara Mora, 

Emanuela Costa, Jessica Sampaio, Luísa Coimbra, Luiza Rosa, Samara Menezes, 

Sthefany Costa, Tayane Lins e Yesha Rodrigues. 

 
E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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PIZZA COM FARINHA DE BIOMASSA DE BANANA VERDE 

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

de Alimentos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MATILDE PUMAR 

Estagiário(s):  
Amanda Santana Pereira da Silva 

Yesha Rodrigues Silva 

 
É cada vez mais crescente a procura por produtos funcionais e naturais por aqueles 

que querem viver mais e melhor. A pizza tem a preferência do consumidor pela 

praticidade, disponibilidade, baixo custo e sabor agradável. Nos últimos anos, a 

banana verde tem despertado interesse do mercado consumidor por não interferir 

sensorialmente em preparações culinárias. Destaca-se pelo aspecto nutricional e pela 

presença de compostos funcionais, em especial, o amido resistente que, por não ser 

digerido pelo sistema digestivo, proporciona benefícios aos seus consumidores como 

o efeito sobre a carga glicêmica e serve como substrato para a flora bacteriana, 

associados anteriormente, somente às fibras alimentares. O presente trabalho teve 

como finalidade a utilização da Farinha da Biomassa de Banana Verde (FBBV) na 

elaboração de pizza caracterizando-a macroscópica, física e quimicamente. Foram 

utilizados os seguintes ingredientes: a) massa - FBBV, farinha de aveia, goma 

xantana, água, sal, ovo, óleo e fermento químico e, b) cobertura - azeite, tomate, 

cebola, sal, orégano e queijo muzzarela. O estudo em questão foi executado nos 

Laboratórios de Ciência e Tecnologia dos Alimentos (LabTec/UERJ) e de Técnica 

Dietética e Análise de Alimentos (UFRJ). Foram realizados 12 ensaios com degustação 

pelas Equipes dos Laboratórios (voluntários, bolsistas, técnicos e docentes) quanto 

aos atributos aparência, cor, aroma, textura e sabor, para a obtenção da formulação 

experimental. Para a caracterização do produto experimental foram elaboradas 6 

unidades sendo realizado o registro fotográfico das diferentes etapas de elaboração 

e da porção, verificados os parâmetros físicos (medidas, pesagem, rendimento total, 

fator térmico, teor de água evaporada) e, determinada a umidade, pH, Sólidos 

Solúveis Totais (SST) e Índice de Refração (IR) seguindo as diferentes metodologias 

- ARAÚJO e GUERRA, 1995; IAL, 2008; DOMENE, 2011; TACO, 2011. Para a 

interpretação dos resultados foi utilizada a média, desvio padrão, análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey ao nível de significância de 5% (MSOFFICE Microsoft Excel 

versão 2010 e Statistical versão 4.0 for Windows). A degustação realizada pelas 

Equipes dos Laboratórios considerou que, a pizza com Farinha de Biomassa de 

Banana Verde, possui aparência e sabor que motivam o consumo da mesma. O peso 

médio da massa pré e pós-cocção foi de 160,89±1,51 e 114,61±3,74, 

respectivamente, indicando perda de água no processo de calor seco. O rendimento 

médio foi de 66,17%. O pH médio encontrado foi de 6,92±0,16. Conclui-se que a 

pizza com FBBV obteve boa aceitação, rendimento satisfatório e contem amido 

resistente indicando ser uma preparação tecnologicamente viável e nutritiva. 

Agradecimentos: FAPERJ, CETREINA e a Técnica Yuki Tako. 

 
E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA BANANA PRATA (MUSA 

PARADISIACA) 

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

de Alimentos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MATILDE PUMAR 

Estagiário(s):  
Sarah de Franca Barradas 

Vitoria Caxias de Souza Mendonca 

 
A Utilização Integral dos Alimentos é uma opção para o controle do transtorno 

mundial que é o desperdício alimentar e a poluição ambiental, que se agrava com o 

decorrer dos anos. Cascas, sementes, talos, folhas e bagaços, geralmente, são 

desprezados tanto a nível doméstico quanto industrial. A banana (Musa spp.) possui 

o maior consumo per capita, entre as frutas, no Brasil, sendo mais aceita e 

comercializada a variedade Prata. A casca de banana é rica em proteínas, fibras, 

carboidratos, cálcio e ferro. Portanto, a casca, pode/deve ser aplicada na elaboração 

de preparações/produtos/formulações por representar uma fração importante da 

fruta, e, assim, aumentar o valor nutricional e contribuir com o orçamento e com a 

diminuição do desperdício e da poluição ambiental. O objetivo foi quantificar as 

frações da banana (Musa paradisiaca) caracterizando-as macroscópica, física e 

quimicamente. A quantificação da banana e as análises foram realizadas nos 

Laboratórios de Tecnologia dos Alimentos do Instituto de Nutrição da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (LabTec/UERJ) e de Processamento e Análises de 

Alimentos do Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Para a quantificação das diferentes frações da banana prata foram 

adquiridas dez unidades no comércio varejista do Rio de Janeiro, pesadas 

individualmente em balança de precisão (Marte modelo AS 2000 C) para então, 

serem descascadas e, pesadas, separadamente, todas as frações (polpa, casca, 

resíduos e perdas). Para as determinações de Acidez Titulável (ATT), pH e 

Refratometria (Sólidos Solúveis Totais - SST e Índice de Refração - IR) foi utilizada 

a metodologia oficial. A composição química das frações foi realizada nos laboratórios 

citados. Foi calculada a média e o desvio padrão dos resultados obtidos através do 

Microsoft Excel. Na quantificação encontramos valores de, aproximadamente, 60% 

de polpa, 28% de casca e 12% entre resíduos e perdas, tornando assim, aconselhável 

a realização de estudos para a aplicação da casca em preparações culinárias. 

Destacamos que na polpa foram encontradas cerca do dobro da quantidade de SST 

quando comparado à casca. Na polpa da banana encontramos um teor de cinzas de 

0,56±0,01, enquanto na casca, esse teor foi de 2,29±0,01 indicando uma 

concentração de minerais nesta, conforme destacado na bibliografia. De forma 

análoga encontramos na casca um teor bem maior de fibra do que na polpa, 

2,62±0,08 e 0,04±0,001, respectivamente. Utilizando integralmente a banana com 

o intuito de aumentar as fibras alimentares, também se reduz o desperdício, o custo, 

a poluição ambiental e se aumenta o valor nutricional. Agradecimentos: FAPERJ, 

CETREINA e aos Laboratórios dos Institutos de Nutrição da UERJ e UFRJ. 

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

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

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

Conservação da Natureza 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL 

Estagiário(s):  
Tiely Cristina Rodrigues da Silva 

 
O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) possui grande importância, dentre 

outros fatores, por abrigar remanescentes do bioma Mata Atlântica na região de 

Niterói e Marica. Por estar localizado em meio a uma área peri-urbana e considerada 

um ponto turístico de Niterói, o Parque apresenta uma intensa rotina de visitação. 

Com isso, se faz necessário a pesquisa sobre os impactos da visitação nas suas 

trilhas, a partir do processo de descrição física da trilha e monitoramento de 

indicadores das alterações provocadas pelos visitantes. Nesse contexto, o Grupo de 

Estudos Interdisciplinares do Ambiente (GEIA) elaborou o presente projeto de 

pesquisa na trilha da Enseada do Bananal (TEB), com o objetivo de avaliar os 

indicadores de impactos do uso público, principalmente aqueles relacionados as 

condições físicas da trilha. A partir da demarcação dos pontos de coleta em intervalos 

de 50 m, realiza-se a avaliação da intensidade desses impactos. Durante a coleta 

semestral de dados são utilizados os seguintes indicadores: largura da trilha, largura 

total da trilha e largura do solo exposto; declividade paralela e perpendicular; área 

da seção transversal; compactação do solo; umidade; presença de raízes expostas, 

erosão e degraus. Os resultados de 2018/2 e 2019/1 da Trilha da Enseada do 

Bananal, avaliados de maneira comparativa, apresentaram uma redução na média 

da largura da trilha, com uma diferença de 49,3 cm. No ano de 2019, a partir do 

valor estabelecido como ideal, de 95cm, somente o ponto de número 6 se enquadrou 

neste parâmetro, apresentando 86 cm. Além disso, cinco pontos amostrais da Trilha 

da Enseada do Bananal referentes a 2018/2 apresentaram o valor de impacto da 

erosão muito alto e apenas três apresentaram redução para um valor de impacto 

erosivo médio, em 2019/1. Em relação a largura total da trilha, observa-se que houve 

uma diminuição no alargamento entre os anos de coletas. Em relação a compactação 

do solo, ocasionado principalmente pelo intenso pisoteio, houve uma diminuição nos 

trechos centrais e nos trechos laterais da trilha. Essas diminuições podem ser 

justificadas pelo aumento da umidade com as chuvas ocorridas na região do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca na época da coleta. As atividades produzidas, 

juntamente com a coleta de dados, vêm auxiliando no monitoramento sistemático 

dos indicadores de impactos do uso público e no manejo da Trilha da Enseada do 

Bananal, promovendo uma relação positiva entre a universidade e a gestão da 

Unidade de Conservação. 

 
E-mail: douglasgeia@gmail.com 
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ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

NA ÁREA DA PARASITOLOGIA PARA APLICAÇÃO NA GRADUAÇÃO E EM 

ATIVIDADES EXTRA MUROS COM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATA HEISLER NEVES ALVES DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Emanuela Santos da Costa 

 
As enteroparasitoses constituem um grave problema de saúde pública no Brasil. 

Apresentam maior prevalência em áreas onde as condições de saneamento e de 

educação sanitária se mostram deficientes. O parasitismo intestinal está entre as 

doenças mais frequentes na população de baixa renda, afetando especialmente o 

desenvolvimento físico, psicossomático e social de escolares devido aos hábitos 

inadequados de higiene. Diante disso, o ensino de Parasitologia nos cursos de 

graduação da área da Saúde é de grande importância, visto que serão futuros 

promotores da saúde, do controle e profilaxia das doenças parasitárias. A utilização 

de materiais didáticos como estratégia metodológica, torna-se um facilitador do 

ensino-aprendizagem. Foram confeccionados e utilizados durante as aulas-práticas 

dos cursos de graduação, ministrados pela Disciplina de Parasitologia do 

Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da FCM e em ações em 

escolas e creches, modelos didáticos representativos de algumas parasitoses de 

importância médica no Brasil. Aliado aos modelos didáticos representativos, foram 

elaborados folders, palestras e jogos lúdicos educativos dispondo informações sobre 

as enteroparasitoses, utilizados nas atividades em creches e escolas e nas atividades 

de extensão da Disciplina de Parasitologia. Os modelos de Giardia lamblia, Enterobius 

vermiculares,Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura possuem molde plástico, os 

modelos de Pediculus humanus e proglote de Taenia sp possuem molde interno de 

isopor, já os modelos de Leishmania sp e Trypanosoma cruzi possuem o interior 

preenchido por resina. Os modelos são acompanhados por fichas de identificação 

contendo o nome científico do parasito e as principais estruturas e componentes dos 

parasitos que estão representadas didaticamente. Durante as aulas práticas e 

atividades extra muros os alunos e crianças tiveram oportunidade de manusear os 

modelos, identificar as formas e visualizar algumas estruturas que compõem esses 

organismos, que se tornaria impossível utilizando apenas os microscópios ópticos e 

os espécimes fixados. As palestras foram apresentadas com o uso de slides e vídeos 

curtos, contribuindo para o diálogo entre o aluno e o responsável por compartilhar o 

conhecimento. Os jogos educativos são idealizados para se adequar a diferentes 

faixas etárias com objetivos claros e diretos. Os folders são constituídos por 

informações sobre as principais doenças de maneira sucinta e com conteúdo acessível 

e entregues nas escolas. Ao longo das aulas e atividades os alunos e crianças se 

mostraram bastante interessados nas ferramentas de ensino utilizadas, indicando 

como o uso dessa estratégia torna o aprendizado mais interessante e estimulante. 

Para a bolsista do Proiniciar, a participação nas ações extras muros com práticas 

educativas em saúde, enriquece a formação acadêmica a partir da prática do 

conhecimento adquirido na graduação e na construção social como futuro profissional 

da área da saúde. 

 
E-mail: renataheisler@uerj.br 
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A IMPORTÂNCIA DA CURADORIA PARA A COLEÇÃO CIENTÍFICA DE 

MOLUSCOS DA UERJ 

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

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SONIA BARBOSA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Caio Matheus Magalhães dos Santos 

Maria Eduarda Rocha Ximenes 

 
A coleção científica de moluscos tem como objetivo a preservação de material 

biológico fora de seu ambiente natural, sendo de grande importância, pois atua como 

repositório de dados para registro do reconhecimento formal da diversidade da fauna 

malacológica. A curadoria de moluscos é um trabalho que envolve o preparo de 

material biológico para a inserção deste em uma coleção científica. Para isso, é 

preciso o planejamento, organização e execução de diversos procedimentos que se 

iniciam em campo, onde os exemplares são coletados e armazenados em recipientes 

adequados para serem transportados. Posteriormente são levados para o laboratório 

para os demais processos como triagem, identificação, anestesia, sacrifício, fixação, 

limpeza das conchas, rotulagem, tombamento e depósito na coleção. Na curadoria 

são usadas diferentes técnicas de preparo dos animais, que variam do tipo do 

material (conchas, concha e parte mole ou somente parte mole) e dos objetivos ao 

inserir este na coleção (anatomia, sistemática, biologia molecular). Os animais são 

armazenados em recipientes apropriados (de vidro, acrílico ou em eppendorfs), com 

fixadores adequados (álcool 70%, álcool 96% ou Railliet-Henry). Vale ressaltar que 

todo material é rotulado contendo principalmente o local onde foi coletado, com 

dados de geolocalização, data da coleta e coletor. Sem esses dados, toda a 

procedência dos espécimes é perdida, impossibilitando o uso desses dados para 

diferentes estudos. No período de abril a julho foram tombados aproximadamente 

420 lotes de material a seco e em via úmida, distribuídos em 27 famílias de duas 

principais classes de Moluscos: Bivalves e Gastrópodes. Tais lotes são provenientes 

de diferentes regiões do Brasil, com destaque para o sudeste, e representam 

aproximadamente 3% da coleção de moluscos da UERJ. Nesses exemplares, foram 

realizados cuidados gerais como reposição de álcool evaporado, reidratação de 

material ressecado, reformulação de etiquetas dos exemplares que receberam 

atualizações taxonômicas, entre outros. Além disso, foi retomado procedimentos em 

materiais pendentes no processo de tombamento de coletas antigas. Um trabalho de 

curadoria bem executado proporciona maior qualidade nos animais conservados, o 

que irá influenciar em uma melhor disponibilidade de dados a ser estudado em 

qualquer escala de tempo. É um valioso instrumento que contribui para o avanço do 

conhecimento e compreensão das espécies em nível taxonômico, ecológico, 

biogeográfico, morfológico, genético e sistemático. 

 
E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
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ANÁLISE DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS ATRAVÉS DE SSLP E RFLP 

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

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELO AGUIAR COSTA LIMA 

Estagiário(s):  
Giulia Pernas Fonseca Pedrosa 

 
Com o avanço das técnicas de análise de DNA, a cada dia se torna mais importante 

a qualificação de recursos humanos habilitados para executar este tipo de 

metodologia. No Laboratório de Genética Molecular Humana (LGMH) realizamos o 

treinamento discente em diversas técnicas para estudos genéticos. Vários 

procedimentos são utilizados para extração do DNA, principalmente em função do 

tipo de amostra a ser utilizada. Uma estratégia simples e eficiente é a extração salina 

de DNA genômico a partir de células da mucosa oral. Após a extração, as amostras 

são analisadas através de espectrofotometria, para estimativa do grau de pureza e 

determinação da concentração. Após quantificado, o DNA obtido é armazenado a -

20C para posteriores análises. Uma das principais técnicas utilizadas nos estudos 

genéticos é a reação em cadeia da polimerase (PCR), que permite a produção in vitro 

de milhões de cópias de um trecho da molécula de DNA através de ciclos térmicos 

sucessivos de desnaturação, anelamento e polimerização. As reações contêm tampão 

de reação; MgCl2; dNTP; iniciadores e polimerase, sendo conduzidas em um 

termociclador em condições de temperatura específicas para o fragmento a ser 

amplificado. Na avaliação dos produtos obtidos, aliquotas da reação são resolvidas 

em gel de agarose (com concentração variável em função do tamanho do fragmento) 

e visualizadas sob luz UV após incubação em solução de brometo de etídio. 

Dependendo do tipo de variante genética podemos aplicar diferentes metodologias 

para análise. No caso de variantes genéticas que possuem comprimento diferenciado, 

a separação em géis de agarose é suficiente para a caracterização genética, 

caracterizando a técnica de SSLP (Simple Sequence Lenght Polymorphism - – 

Polimorfismo de Comprimento de Sequência Simples). Ao final da eletroforese, o gel 

é levado ao ultravioleta para análise e genotipagem. No caso de substituições de 

nucleotídeos que modificam sítios de reconhecimento de enzimas de restrição, a 

digestão de amostras consiste em tratar o DNA que foi amplificado com uma 

endonuclease de restrição, que reconhece determinada sequência de nucleotídeos na 

molécula, clivando a ligação entre nucleotídeos. Esta técnica é denominada RFLP 

(Restriction Lenght Fragment Polymorphism – Polimorfismo de comprimento de 

fragmento restrição). Após a digestão, é preparado um novo gel, para que seja feita 

a separação dos fragmentos gerados no processo de digestão. Novamente, ao final 

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

Colaboradores: Cláudia de Melo Moura e Myrela Ribeiro Teixeira (DGen/IBRAG/UERJ) 

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

PRESERVAÇÃO DE CULTURAS DE ENTEROBACTÉRIAS ISOLADAS DE MÃOS 

DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE CANTINAS E DE PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA ISOLADAS DE ESPÉCIMES CLÍNICOS. 

Área temática: Ciências Biológicas / Microbiologia / Microbiologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARA LUCIA PENNA QUEIROZ 

Estagiário(s):  
Tayane Ventura Lins Ferreira 

 
A adequação das condições higienicossanitárias dos alimentos é baseada no seu 

processo de produção, incluindo, entre outros, higiene das mãos dos manipuladores 

e dos utensílios. Os manipuladores possuem importância fundamental na higiene e 

sanidade dos alimentos, tornando-se fonte potencial de transmissão de patógenos, 

uma vez que muitos desempenham diferentes funções no ambiente de trabalho 

aliado a falta de treinamento adequado. Assim, foi realizado um estudo com os 

manipuladores de alimentos de oito cantinas permissionárias de uma Universidade 

do município do Rio de Janeiro a fim de verificar as condições higiênicas das mãos 

destes profissionais, através do isolamento de enterobactérias. Foram coletados 

swabs das mãos de 49 manipuladores de alimentos e, por metodologia convencional, 

foram isoladas e identificadas 244 enterobactérias, mantidas em GC glicerol (20%) 

à -20°C. A partir do estoque, as cepas foram semeadas em caldo BHI (OXOID) e 

incubadas à ±35°C durante 24h. A seguir, foram semeadas em ágar EMB e incubadas 

à ±35°C por 24h. Após, se não houvesse contaminação, uma colônia foi semeada 

em ágar Nutriente (OXOID) e incubada à ±35°C durante 24h. A seguir, foram 

semeadas em meios de cultura para a caracterização fisiológica, a saber: SIM 

(OXOID); fermentação dos acúcares glicose, lactose, sacarose, sorbitol; 

descarboxilação dos aminoácidos lisina e ornitina e de- hidrolação de arginina; 

utilização do citrato e malonato. Após confirmação as cepas foram estocadas em 

Skim Milk glicerol (10%). Até o momento, foi possível recuperar 21 cepas de 

enterobactérias. A partir de março/2019 iniciamos a recuperação da coleção de 

cultura de P. aeruginosa isoladas de espécimes clínicos com o objetivo de parceria 

com o Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar, do Instituto Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ). O objetivo desta parceria será a pesquisa molecular de determinantes 

de resistência aos antimicrobianos. As cepas encontravam-se estocadas em ágar 

semi-sólido à temperatura ambiente. A partir do estoque, as cepas foram semeadas 

em caldo BHI e incubadas a ±35°C durante 24h. Após, foram semeadas em meio 

seletivo ágar Cetrimide (OXOID) e incubadas a ±35°C durante 24h. A confirmação 

foi realizada através de semeadura em meio Hugh & Leifson (OF glicose) e leitura 

após incubação a ±35°C durante 24h. Até o momento, foram recuperadas 125 cepas, 

que foram estocadas em Skim Milk glicerol 10%, em triplicata. Palavras chave: 

enterobactéria, P. aeruginosa, manutenção de culturas. 

 
E-mail: qmara6@gmail.com 

 

  



 
 

14 
 

ARISTOLOCHIA TRILOBATA L.: UMA ABORDAGEM ANATÔMICA E 

HISTOQUÍMICA 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA MARIA DONATO 

Estagiário(s):  
Cintia de Andrade Silva 

 
Aristolochia trilobata L.: uma abordagem anatômica e histoquímica Introdução: A 

Anatomia Vegetal é uma subárea da Botânica, a qual visa a investigação da 

organização estrutural das plantas. Quando estas apresentam propriedades 

medicinais e/ou farmacológicas, a análise anatômica torna-se particularmente 

importante, pois os dados obtidos podem ser utilizados como parâmetros, com os 

quais, amostras vegetais supostamente pertencentes às espécies de interesse, 

podem ser comparadas, atestando-se a sua autenticidade ou evidenciando-se 

possíveis enganos na identificação de plantas utilizadas popularmente para fins 

medicinais. Aristolochia trilobata L. é popularmente conhecida como “jarrinha”, sendo 

utilizada em infusões no tratamento de dores estomacais, cólicas, envenenamento, 

diabetes, entre outros. Objetivos: Investigar anatomica e histoquimicamente as 

folhas dessa espécie, evidenciando as características de valor diagnóstico, incluindo 

as novas lâminas no Laminário Botânico da UERJ. Metodologia: A. trilobata foi 

coletada na restinga de Grumari, Rio de Janeiro, RJ, tendo sido reconhecida por 

comparação com fotografias e exsicatas devidamente identificadas em Herbários 

científicos. As amostras foram fixadas em álcool a 70%, sendo, a seguir, processadas 

segundo a metodologia usual empregada em Anatomia Vegetal. Testes histoquímicos 

foram aplicados em material recém coletado, ou seja, não fixado, para o 

reconhecimento de substâncias de natureza glicídica, lipídica, tanífera e amilífera. As 

lâminas foram observadas e analisadas ao microscópio óptico, obtendo-se 

fotomicrografias e procedendo-se à descrição anatômica. Resultados: a folha de 

Aristolochia trilobata L. apresenta epiderme uniestratificada revestida por cutícula 

muito espessada. A face abaxial da epiderme apresenta grande quantidade de 

estômatos anomocíticos e numerosos tricomas cuja célula terminal tem forma de um 

gancho. Esta superfície epidérmica apresenta-se ondulada, diferenciando-se por 

esses aspectos, da face adaxial. O mesofilo tem estrutura dorsiventral, sendo o 

parênquima paliçádico constituído por 2 a 3 estratos celulares, enquanto o lacunoso 

é formado por 3 a 4 camadas de células compactamente dispostas. Os feixes 

vasculares são colaterais. O bordo apresenta uma acentuada curvatura em direção à 

face abaxial. Discussão e conclusões: Comparando-se os dados obtidos com os 

encontrados na literatura especializada, verifica-se que estão de acordo com o que 

se conhece para a família Aristolochiaceae. Alguns caracteres anatômicos podem ser 

correlacionados aos fatores abióticos do ambiente xérico, típico de restingas, como 

por exemplo, o parênquima paliçádico organizado em até 3 camadas, a cutícula muito 

espessada e a compactação das células do mesofilo. 

 
E-mail: amdonato.uerj@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE FENÓIS TOTAIS E DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

DE CALOS FRIÁVEIS DE PASSIFLORA POHLII MAST. 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GEORGIA PACHECO PETERS DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Isabela Batista da Silva 

 
Passiflora pohlii Mast. (Passifloraceae), conhecida como maracujá-do-campo ou 

maracujazinho, é uma espécie nativa do Brasil e que apresenta características de 

interesse agronômico, por apresentar tolerância a patógenos do solo que provocam 

grandes prejuízos à cultura do maracujá. Embora ainda não existam estudos sobre o 

seu potencial farmacológico, estudos fitoquímicos recentes apontaram a presença de 

flavonoides e saponinas nos extratos de suas folhas e raízes, respectivamente. Dessa 

forma, com base no potencial apresentado por essa espécie, o objetivo deste trabalho 

foi o estabelecimento de culturas de calos a partir de segmentos foliares excisados 

de plantas in vitro de P. pohlii, e a posterior avaliação do seu conteúdo fenólico e 

potencial antioxidante. Segmentos foliares foram excisados de plantas mantidas in 

vitro e inoculados em meio MSM suplementado com diferentes concentrações de 

picloram, ANA e 2,4-D. Após a definição da auxina mais eficiente, a indução e a 

proliferação dos calos também foram avaliadas na presença de elevadas 

concentrações de sacarose (0,3 ou 0,5M). Os calos obtidos nas melhores condições 

de cultura foram utilizados para o preparo de extratos hidroalcoólicos. O teor de 

fenóis totais dos extratos foi avaliado pelo ensaio de Folin-Ciocalteau, enquanto que 

a capacidade antioxidante foi analisada pelo ensaio de captura do radical DPPH. 

Apesar da indução de calos friáveis ter ocorrido em resposta a ANA e PIC, calos 

obtidos na presença de PIC a 20,7 µM e transferidos em seguida para meios contendo 

sacarose a 0,3 ou 0,5 M apresentaram intensa proliferação celular. Por outro lado, 

não houve indução de calos quando os segmentos foliares foram cultivados na 

presença de concentrações mais elevadas de sacarose. A maior porcentagem de 

captura do radical DPPH (78 %) e o maior teor de substâncias fenólicas foi observado 

em extratos dos calos cultivados em meio contendo sacarose a 0,5 M, indicando que 

a maior atividade antioxidante está relacionada à maior produção de substâncias 

fenólicas pelos materiais analisados. Com base nesses resultados foi possível concluir 

que a presença de altas concentrações de sacarose no meio de cultura influenciou 

não só a capacidade morfogênica, como também a produção de substâncias fenólicas 

e o potencial antioxidante de calos derivados de explantes foliares. Dessa forma, 

calos friáveis de P. pohlii podem representar um sistema biotecnológico importante 

para a produção em larga escala de substâncias fenólicas com atividade antioxidante. 

 
E-mail: georgiappacheco@gmail.com 
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AÇÃO IN VITRO DE MOLÉCULAS DERIVADAS DA PIRAZINACARBOXAMIDA 

COMPLEXADAS COM ANTIMÔNIO EM LEISHMANIA BRAZILIENSIS 

Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / Protozoologia de Parasitos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SILVIA AMARAL GONCALVES DA SILVA 

Estagiário(s):  
Juliana Diaquino Amador 

 
As leishmanioses são um grupo de doenças negligenciadas. No Brasil, a forma 

tegumentar mais comum e mais grave da doença é causada pela espécie Leishmania 

braziliensis. A terapia de primeira escolha são os antimoniais pentavalentes, que 

possuem efeitos colaterais graves. Além disso,há relatos de cepas resistentes ao 

tratamento. Dessa forma,torna-se necessário o investimento em novas alternativas 

terapêuticas.Os trabalhos anteriores do nosso grupo demonstraram a ação da 

pirazinamida (pirazinacarboxamida), um fármaco utilizado para o tratamento da 

tuberculose, em Leishmania braziliensis. Esse trabalho teve como objetivo testar o 

potencial antileishmania in vitro de três moléculas derivadas da 

pirazinamida(pirazinacarboxamida) complexadas com antimônio 

(RSb05,RSb06,RSb07). As promastigotas de L. braziliensis foram tratadas com as 

moléculas nas concentrações de (0-100µM) por 96 horas a 28ºC e o crescimento dos 

parasitos foi avaliado pelo ensaio de viabilidade mitocondrial por redução do MTT, 

nas ultimas três horas de cultivo e o resultado expresso como percentual de 

viabilidade em relação ao controle.A citotoxicidade das moléculas para células de 

mamíferos foi testada em macrófagos de linhagem RAW 264.7. Os macrófagos foram 

tratados (0-400µM) por 48 horas com as moléculas e a viabilidade foi avaliada pelo 

ensaio MTT. O resultado foi expresso como percentual de viabilidade em relação ao 

controle. A molécula RSb05 apresentou atividade em promastigotas a partir da 

concentração de 1µM, inibindo 23%e nas concentrações de 10µM e 100µM, inibindo 

62% e 60%, respectivamente. A RSb06 não apresentou atividade e a RSb07 inibiu o 

crescimento de promastigotas até o máximo de 25% a 100µM. Em macrófagos,o 

tratamento com RSb05 e RSb06 apresentou redução da viabilidade celular a partir 

da concentração de 12,5µM e a concentração citotóxica para 50% das células (CC50) 

foi estimada em 44 µM e 133µM, respectivamente.O tratamento com a RSb07, 

promoveu perda da viabilidade celular a partir da concentração de 100µM, com CC50 

estimada em 96µM. Esses resultados preliminares demonstram que entre as três 

moléculas testadas a mais ativa sobre promastigotas foi a RSb05, no entanto também 

foi a mais tóxica para macrófagos. Os ensaios em amastigotas intracelulares serão 

iniciados e as concentrações usadas serão baseadas nas concentrações citotóxicas 

de cada molécula para avaliar o índice de seletividade, que demonstrará se as 

moléculas serão viáveis para o prosseguimento das próximas etapas do projeto. 

 
E-mail: silvasag@gmail.com 
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COMO DIFERENCIAR POECILIDOES: DESCRIÇÃO DE PADRÕES 

ECOMORFOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANA MAZZONI BUCHAS 

Estagiário(s):  
Diana de Oliveira Cardoso 

 
O presente estudo tem como objetivo diferenciar espécies próximas 

filogeneticamente através de análises das características morfológicas e criar um 

modelo de reconhecimento e diferenciação dessas espécies. As espécies alvo 

pertencem a família Poeciliidae e podem ser encontradas em diferentes riachos da 

Mata Atlântica. Poecilia reticulata é uma espécie exótica que foi introduzida no Brasil 

para o controle de larvas de mosquitos transmissores de doenças. Por outro lado, 

Poecilia vivipara e Phalloceros harpagos são espécies nativas da Mata Atlântica e não 

são utilizadas neste controle biológico. No entanto, a introdução de espécies exóticas 

pode prejudicar espécies nativas a partir da competição por recursos limitados e com 

isso, ocasionar diminuição das populações das espécies nativas. Os indivíduos foram 

coletados através de pesca elétrica em diferentes riachos do Estado do Rio de Janeiro 

que estão inseridos em área urbana com fácil acesso para a população. Em 

laboratório, as características morfológicas de 60 indivíduos de cada espécie foram 

mensuradas com o auxílio de um paquímetro digital e papel milimetrado. A partir das 

medições, foram calculados os índices morfológicos, e uma Análise de Componentes 

Principais (PCA) foi aplicada para ilustrar as diferenças morfológicas entre as espécies 

dentro de um espaço multidimensional. O teste t foi aplicado para investigar as 

diferenças entre as médias dos índices morfológicos comparando a espécie exótica 

com cada uma das espécies nativas. A morfologia das três espécies diferiu 

significativamente (PERMANOVA: F=10,835; p<0,001) com marcada segregação 

morfológica representada pelos dois primeiros eixos da PCA. Na comparação entre 

as espécies exótica e nativas detectou-se diferença significativa para os índices 

morfológicos referentes ao achatamento ventral (t=6.2859 ; p<0,001), formato da 

nadadeira caudal (t=-9.5846; p<0,001) e largura da boca (t=-10.608; p<0,001). A 

partir desses resultados, observa-se que os indivíduos da espécie exótica P. reticulata 

apresentam o corpo mais alto, nadadeira caudal maior e a boca mais larga quando 

comparados às espécies nativas, P. vivípara e P. harpagos, e dessa forma, podem 

ser diferenciados visualmente. Com base nesses dados, foi confeccionado um modelo 

de reconhecimento e diferenciação das espécies em forma de folder e vídeo que serão 

direcionados a população para que esta possa diferenciar as espécies e então, indicar 

a presença da espécie exótica em algum corpo d’água no Estado do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: morfologia; espécie exótica; Poecilideos 

 
E-mail: mazzoni@uerj.br 
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CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA APA DE GRUMARI: EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E O LÚDICO EM ESPAÇOS AMBIENTAIS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELIZABETH DOS SANTOS RIOS 

Estagiário(s):  
Luiz Basilio da Silva Junior 

Marcele Moura Vicente 

 
Localizada no Município do Rio de Janeiro a Área de Proteção Ambiental de Grumari, 

devido ao difícil acesso, vem sendo preservada mantendo as diversas potencialidades 

sociais, econômicas, ecológicas e científicas. As condições naturais da região 

favorecem a procura da localidade como área de lazer por diferentes usuários, 

principalmente nos finais de semana e feriados, onde podem compartilhar da beleza 

natural das praias e realizar passeios de bicicleta ao longo da ciclovia, apreciando a 

diversidade da flora e fauna. No entanto, vem se constatando o aumento de resíduos 

como latas, garrafas, embalagens plásticas, madeira, papel, restos de alimentos 

sendo descartados fora dos coletores de lixo que se encontram distribuídos ao longo 

da praia, podendo causar impactos na região. Ações antrópicas envolvendo a 

utilização do ambiente natural devem ser minimizadas para estabelecer a 

sustentabilidade dos ecossistemas. O projeto tem como objetivo realizar atividades 

lúdicas de Educação Ambiental com a elaboração e aplicação de jogos não 

competitivos, de modo a sensibilizar os participantes da importância da mudança de 

hábitos e atitudes em relação ao meio ambiente e a sua conservação. Em 

continuidade das etapas anteriores, as informações levantadas da fauna, flora e meio 

abiótico foram utilizadas para desenvolver e montar releituras de jogos populares. 

Os protótipos foram avaliados por estudantes de Ciências Biológicas da UERJ. As 

sugestões obtidas foram aproveitadas para aprimorar a utilização dos jogos. Com as 

informações da fauna foi criado um jogo de 27 cartas cujo objetivo consiste na 

comparação de características dos espécimes. A flora foi o tema para o jogo da 

memória com 15 pares de cartas. Seu objetivo consiste na memorização de 

características morfológicas externas da espécie representada. Os ecossistemas 

manguezal, brejo e restinga foram abordados em “Quebra-Cabeças” com legendas 

informativas caracterizando cada ambiente. As relações entre os níveis tróficos foram 

abordadas na “Torre do Equilíbrio Ecológico”. O dominó “Lixo Certo” enfatiza os 

diferentes grupos de resíduos sólidos e tem como objetivo a assimilação correta entre 

o material e a cor da lixeira indicada para seu descarte. O jogo “Supertrilha” busca 

expor aos jogadores, problemáticas do uso de uma área de proteção ambiental. 

Conclui-se que é viável o uso dos jogos e que existem condições para a continuidade 

do projeto levando à etapa da aplicação de atividades lúdicas em espaços 

educacionais formais e não formais, sensibilizando sobre a importância da APA de 

Grumari. 

E-mail: elizabethrios@ig.com.br 
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CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DA ÁREA BIOMÉDICA EM DIFERENTES 

METODOLOGIAS MOLECULARES VOLTADAS PARA A INVESTIGAÇÃO DA 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

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

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CINTIA BARROS SANTOS REBOUCAS 

Estagiário(s):  
Djulia Correa Salles 

Gabriela de Carvalho Albuquerque 

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

caracterizada por limitações no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo, afetando uma parcela significativa de nossa população. Dentre as causas 

genéticas associadas à DI, destacam-se alterações cromossômicas, gênicas e 

epigenéticas. Neste sentido, este projeto multidisciplinar tem como principal objetivo 

capacitar alunos da área Biomédica em uma gama de ferramentas moleculares 

voltadas para a investigação da DI. Para este fim, portadores de DI são previamente 

avaliados por geneticistas clínicos, pediatras ou neuropediatras de diferentes 

instituições no nosso Estado, de modo a serem excluídas causas ambientais e, em 

seguida, são rotineiramente encaminhados ao Serviço de Genética Humana 

(DGEN/IBRAG). Posteriormente, uma amostra de sangue periférico é coletada dos 

indivíduos com DI de origem desconhecida selecionados, visando a extração de DNA 

e a realização de diferentes metodologias moleculares, de acordo com cada paciente, 

dentre elas: reação em cadeia da polimerase (PCR), PCR em Tempo Real, Multiplex 

Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA), sequenciamento de Sanger, digestão 

enzimática, eletroforese em gel de agarose/poliacrilamida, eletroforese capilar para 

análise de fragmentos, análises por ferramentas de Bioinformática. Todas as etapas 

que integram o projeto desde as análises experimentais até análises computacionais 

a interpretação posterior dos dados são realizadas em nosso laboratório, seguindo 

plenamente as normas de Bioética vigentes. No último ano, a bolsista participante 

atuou diretamente na utilização de ensaios de inativação do cromossomo X como 

ponto de partida para a identificação de fatores genéticos relacionados à DI ligada 

ao cromossomo X em mulheres. Além disso, acompanhou as demais metodologias 

subsequentes utilizadas para elucidação dos casos. Como resultado, a bolsista vem 

adquirindo um conhecimento técnico-científico crescente sobre as metodologias 

habitualmente utilizadas em um laboratório de Genética Molecular. Estas ferramentas 

podem ser não somente usadas para o diagnóstico molecular da DI, como também 

de várias outras condições genéticas, capacitando os alunos envolvidos para o 

mercado de trabalho ou para a continuidade na carreira acadêmica. Além disso, o 

contato constante dos alunos com os portadores de doenças genéticas proporciona 

um maior senso de responsabilidade social. Consideramos que este projeto oferece 

uma excelente oportunidade para o treinamento e aperfeiçoamento de recursos 

humanos, o que é justificado pela disponibilização contínua de novas metodologias 

na área de Genética Humana e Médica. Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq, CAPES, 

CEPUERJ. 

 
E-mail: cbs@alternex.com.br 
  



 
 

20 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA MACROFAUNA BÊNTICA DA BAÍA DE GUANABARA 

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

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRA ELAINE RIZZO 

Estagiário(s):  
Samuel Lucas da Silva Delgado Mendes 

 
Introdução: Comunidades bênticas têm sido amplamente utilizadas nos programas 

de monitoramento. A análise da estrutura e composição das comunidades bênticas 

de fundos inconsolidados, especialmente a macrofauna, tem sido utilizada com a 

finalidade de detectar impactos ambientais. Com isso, o presente trabalho tem como 

objetivos: apresentar os resultados obtidos na execução dos serviços técnicos 

especializados de coleta e tratamento de amostras biológicas para caracterização da 

comunidade macrobêntica. Explicar os métodos e equipamentos utilizados na coleta, 

acondicionamento e preservação das amostras, incluindo aspectos considerados 

relevantes para o propósito do presente estudo. Apresentar uma análise sobre a 

composição, densidade e riqueza da macrofauna bêntica observada nos fundos 

inconsolidados prospectados na área de estudo; Fornecer dados para possíveis 

estudos de impacto ambiental na Baía de Guanabara. Atividades desenvolvidas: A 

coleta de dados in situ foi realizada no dia 19/02/2019, a bordo do barco ExirDallen2 

e saída desde o clube Naval Charitas (Niteroi, RJ). Após as coletas, as amostras de 

sedimento foram transferidas para sacos plásticos resistentes, adicionado formalina 

10% e duplamente etiquetadas, incluindo o número do ponto coletado e a réplica 

(A/B/C). As amostras de sedimento foram peneiradas utilizando-se de um conjunto 

de peneiras (1,0 e 0,5 milímetros de malha) sobrepostas, cujo objetivo foi separar a 

macrofauna do sedimento e facilitar o processo de triagem. A lavagem do sedimento 

foi realizada com água doce. Após este tratamento, os organismos foram 

acondicionados em frascos de polipropileno de 1000 ml, mantidas as etiquetas 

originais, adicionadas novas identificações, e preservados em álcool 70%. Em 

laboratório, o material foi triado sob microscópio estereoscópico e os organismos 

encontrados identificados. A macrofauna bêntica está sendo separada em grandes 

grupos taxonômicos, e identificada até níveis taxonômicos inferiores. Resultados 

alcançados: Neste estudo foram capturados 434 indivíduos, pertencentes a 10 filos 

animais. Dentre os táxons amostrados, o mais abundante foi Polychaeta, com 275 

indivíduos. Também foi o táxon com o maior número de espécies (n=36), 

principalmente da família Spionidae. Em seguida aparece Crustacea com 99 

indivíduos (23% do total). Os pontos amostrais que apresentaram maior densidade 

média de indivíduos foram respectivamente os pontos 1, 8, 7 e 4, com mais de 20 

indivíduos cada. As maiores riquezas foram verificadas nos pontos amostrais 7 e 8, 

com 22 e 21 táxons respectivamente. Por outro lado, a menor riqueza foi verificada 

no ponto 2, com somente 6 táxons. As espécies mais abundantes foram os poliquetas 

Polygordius sp. (94 inds) e Spio quadrisetosa (51 inds), e os anfípodas (79 inds). Os 

crustáceos não foram identificados em nível específico até o momento. Podemos 

observar também, três novas ocorrências da Família Spionidae, dos gêneros: Spio, 

Prionospio e Rhynchospio. 
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CARACTERIZAÇÃO DE CULTURAS DE HEPATÓCITOS DA LINHAGEM HEPG2 

POR CITOMETRIA DE FLUXO 

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

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SIMONE NUNES DE CARVALHO 

Estagiário(s):  
Mariana da Silva Nantua 

 
A citometria de fluxo é uma ferramenta fundamental para acompanhar o 

estabelecimento de culturas de células para ensaios com modelos in vitro e para 

caracterizar a atividade e morfologia celular. A linhagem HepG2 corresponde a 

hepatócitos isolados de hepatocarcinoma humano, e é amplamente utilizada em 

modelos experimentais para estudar a resposta dos hepatócitos humanos à indução 

de danos miméticos a doenças do fígado, a resposta a estímulos e terapias 

regenerativas, sendo também muito importante para avaliar o metabolismo hepático 

e a hepatotoxicidade de fármacos. O citômetro de fluxo é frequentemente aliado a 

essa técnica de cultivo celular, para analisar qualitativamente e quantitativamente 

inúmeros parâmetros biológicos das células nesses modelos. Portanto, o objetivo 

deste projeto foi avaliar por citometria de fluxo os níveis de apoptose, necrose, 

proliferação (pela expressão da proteína PCNA), produção de fator de crescimento 

do hepatócito (HGF, relacionado à sobrevivência celular), e do fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α, relacionado ao estresse celular). Para isso, os hepatócitos 

HepG2 foram descongelados e plaqueados em meio DMEM com soro fetal bovino a 

10%, e mantidos em estufa a 37 °C com atmosfera de 5% de CO2 durante 3 dias, 

em confluência inferior a 80%. As células foram dissociadas, contadas e então 

incubadas com kit Anexina V-FITC e 7AAD (BioLegend), para avaliar apoptose e 

necrose, ou com anticorpos primários anti-PCNA, anti-HGF e anti-TNF-α conjugados 

com fluoróforos, para análise no citômetro de fluxo Accuri C6 equipado com CSampler 

(BD Biosciences). Os dados obtidos foram analisados no software BD CSampler. Os 

resultados demonstraram que os níveis de apoptose e de necrose em culturas HepG2 

em crescimento são muito baixos (0,5% das células em apoptose, 0,4% em necrose), 

o que condiz com a baixa expressão da citocina inflamatória e apoptótica, TNF-α 

(0,2%). Portanto, a expressão do fator de sobrevivência e proliferação HGF foi 

elevada (76,9% das células), bem como a taxa de proliferação dos hepatócitos, com 

cerca de 22,6% das células expressando PCNA. Esses dados confirmam também, o 

caráter transformado das células imortalizadas HepG2, com alta taxa de 

sobrevivência, crescimento e expansão. Portanto, as próximas etapas incluirão a 

indução de lesão às células HepG2 simulando o dano colestático que evolui para 

fibrose e cirrose do fígado, e a comparação com o estímulo regenerativo utilizando 

sobrenadante com secretoma de culturas tridimensionais de células-tronco 

mesenquimais. As técnicas de citometria de fluxo estabelecidas no presente trabalho 

configuram-se assim, como ensaios fundamentais para essas próximas análises 

propostas no projeto de terapia celular para doenças hepáticas. 
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COLEÇÃO DE PESQUISA DE POLIQUETAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO: ATUAL ESTADO DO CONHECIMENTO. 

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

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRA ELAINE RIZZO 

Estagiário(s):  
Lucas Almeida Sabatini 

 
Introdução: Uma coleção taxonômica trata-se da reunião ordenada de espécimes 

devidamente preservados para estudo por meio da análise de caracteres 

morfológicos. Evidenciando, assim, a importância das mesmas para estudos 

taxonômicos. Toda coleção exige um processo de curadoria, que consiste na coleta, 

fixação, armazenamento, catalogação do material científico e a sua zeladoria 

periódica. O objetivo principal do presente projeto é demonstrar o estado atual do 

conhecimento e a importância da realização do processo de curadoria da coleção de 

pesquisa de anelídeos poliquetos pertencente à Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, no Laboratório de Zoologia de Invertebrados. Atividades desenvolvidas: 

Cada indivíduo de poliqueta que será incorporado na coleção geralmente está 

conservado em álcool 70% ou raramente em formalina 4%. Cada lote é 

primariamente identificado em famílias conforme a sua procedência. Posteriormente 

são identificados até o menor nível taxonômico possível e transferidos para pequenos 

tubos de ensaio contendo uma solução de álcool 70% o qual é vedado com uma 

camada de algodão. Cada frasco, além dos poliquetas, contém uma etiqueta com o 

número de tombo, a data da coleta, o nome do identificador, a quantidade de 

indivíduos e o táxon ao qual pertencem. O número de tombo serve como um guia 

para informações mais detalhadas sobre a coleta contidas no livro de tombo, sendo 

o livro de tombo uma síntese dos dados mais importantes da coleta, tais como: o 

número do tombo presente na etiqueta, a Família, a Espécie, a Localidade, a Data da 

coleta, Latitude, Longitude, Coletor e Determinador (identificador). Os dados 

contidos no livro tombo também estão sendo digitalizados em uma planilha Excel. 

Cada frasco contendo indivíduos devidamente preservados, identificados e 

etiquetados é levado a um pote maior contendo os demais indivíduos pertencentes 

ao mesmo táxon. Os potes maiores estão organizados nas Categorias de Família, por 

ordem alfabética e ficam arrolados em armários localizados no Laboratório de 

Zoologia dos Invertebrados (sala 516, PHLC). Os potes maiores também são 

preenchidos com álcool 70%, evitando a perda do material já fixado. Esta técnica é 

denominada “técnica de fixação dupla". Resultados obtidos: A coleção conta com 

36.650 indivíduos identificados, organizados em 6974 lotes tombados. Durante o 

exercício da bolsa inserimos na coleção 372 novos tombos referentes a outros 

projetos e realizamos a triagem e identificação da coleta realizada em fevereiro/2019 

na Baía de Guanabara, onde encontramos 434 indivíduos que estão sendo tombados. 

Os dados do livro de tombo estão sendo digitalizados para serem disponibilizados 

para consulta por outros pesquisadores ou interessados. Durante o período de 

exercício da bolsa digitalizamos cerca 500 tombos do livro. Em relação à bibliografia, 

encontram-se tombadas 657 artigos científicos ou capítulos de livros. Durante o 

tempo de exercício da bolsa tombamos 150 novas referências bibliográficas. 
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CRIOPRESERVAÇÃO DE CULTURAS IN VITRO DE ESPÉCIES VEGETAIS COM 

POTENCIAL MEDICINAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CLAUDIA SIMOES GURGEL 

Estagiário(s):  
Gustavo Dias da Silva Lima 

 
A aplicação de estratégias biotecnológicas aos estudos de plantas medicinais tem 

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

vegetais, amplamente empregadas visando otimizar ou produzir substâncias 

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

acarretar em contaminações e mesmo na perda da estabilidade genética de 

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

manutenção do material biológico em baixas temperaturas pela imersão em 

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

sistema de conservação em longo prazo, uma vez que em temperaturas ultra-baixas 

as reações metabólicas são retardadas ou cessadas, permitindo que o material seja 

armazenado sem alterações por um período de tempo, teoricamente, ilimitado. 

Porém, a eficácia dessas metodologias requer um eficiente protocolo de desidratação 

do material biológico para evitar a formação de cristais de gelo no interior das células 

durante a imersão em nitrogênio líquido. O presente projeto objetiva capacitar 

estudantes de graduação em metodologias de criopreservação visando à conservação 

in vitro de plantas e linhagens celulares de espécies de interesse medicinal, o que 

contribuirá no desenvolvimento profissional em uma área que se torna cada vez mais 

importante dentro da Biotecnologia Vegetal. O bolsista está inserido nas atividades 

do Laboratório de Biotecnologia de Plantas (LABPLAN), que integra o Núcleo de 

Biotecnologia Vegetal da UERJ. Dentre as atividades realizadas está o treinamento 

nas práticas laboratoriais padrão de um laboratório de cultura de tecidos vegetais, 

como o manejo de equipamentos (pHmetro, placa agitadora, destilador, deionizador, 

microscópio estereoscópico, balança de precisão, autoclave), preparo de soluções e 

meios de cultura, assim como a realização de manipulações assépticas em câmara 

de fluxo laminar. Nos projetos de criopreservação desenvolvidos no laboratório o 

bolsista tem recebido treinamento em atividades como a manutenção de materiais 

in vitro a serem usados nos ensaios experimentais, preparo e inoculação de 

microestacas e ápices caulinares a partir de plantas in vitro e a subcultura de calos. 

Além disso, tem participado ativamente nas atividades relacionadas ao 

estabelecimento de protocolos de criopreservação empregando as técnicas mais 

contemporâneas, como a vitrificação e o encapsulamento-vitrificação, assim como a 

vitrificação em placas de alumínio (V-crioplaca) e a desidratação em placas de 

alumínio (D-crioplaca). Palavras-chave: conservação in vitro, cultura de tecidos 

vegetais, crioplacas, nitrogênio líquido, planta medicinal. Colaboradores: Anna Flávia 

Rodrigues Mortani Vilardo, Lívia da Silva Cordeiro, Norma Albarello 
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DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DE MEDULA ÓSSEA 

NAS LINHAGENS ADIPOGÊNICA E OSTEOGÊNICA 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALESSANDRA ALVES THOLE 

Estagiário(s):  
Tatiana Reis de Castro Santos 

 
Introdução: A terapia celular com células-tronco (CT) vem recebendo destaque em 

estudos pré-clínicos por apresentarem capacidade de regenerar e reparar o tecido 

injuriado em algumas doenças. As principais características das CT são de auto 

renovação e diferenciação em várias linhagens celulares. No organismo adulto 

existem dois tipos de células-tronco: as Hematopoiéticas (CTH) e as Mesenquimais 

(CTM). Esta última merece destaque por sua capacidade de diferenciação em 

linhagens osteogênica, condrogênica e adipogênica, e também por apresentarem 

propriedades imunoregulatórias. Como objetivos temos: 1. Capacitar o aluno de 

ciências biológicas a realizar o isolamento e diferenciação de células-tronco 

mesenquimais para sua aplicação na pesquisa e em clínicas especializadas, 2. Avaliar 

a diferenciação das CTM de animais controle e obeso na linhagem adipogênica. 

Metodologia: A indução à obesidade nos camundongos Swiss foi feita através do 

modelo de redução de ninhada durante a lactação, que leva a hiperalimentação e 

obesidade na vida adulta. As CTM foram obtidas da medula óssea (MO) de fêmures 

e tíbias de camundongos Swiss dos grupos controle (GC) e obeso (GO) (n=5). As 

células obtidas de MO foram avaliadas quanto a sua viabilidade celular através do 

Azul de Tripan e contagem em câmara ne Neubauer. Após avaliação da viabilidade, 

as células totais da MO coletadas foram então cultivadas em garrafas plásticas com 

meio DMEM e 20% SFB para obtenção das CTM. Após 48 horas de cultivo as células 

não aderentes foram removidas e aguardamos a confluência de cerca de 90% das 

células aderidas ao substrato plástico da garrafa. As células aderidas foram então 

tripsinizadas e replaqueadas em placas de 24 poços. Para diferenciação na linhagem 

adipogênica as células foram submetidas durante 21 dias ao meio de indução e 

manutenção contendo DMEM, 20%SFB, insulina, dexametasona, antibióticos, 

indometacina e rosiglitazona. Após 21 dias de indução as células foram fixadas com 

paraformaldeído a 4% e coradas com Oil Red O. Resultados: Nossos resultados 

mostraram que a viabilidade das células dos animas obesos (96,4%) era menor 

quando comparada aos animais controle (99,5%). Observamos que ambos os grupos 

apresentaram diferenciação adipogênica, células com acúmulo lipídico coradas por 

Oil Red, porém o grupo obeso apresentou acúmulo significativamente maior (GC: 

0,02 + 0,003; GO: 0,05 + 0,01). Conclusão: É possível observar que o estado 

inflamatório característico da obesidade é capaz de afetar a medula óssea, 

modificando a viabilidade das células presentes. O ambiente obesogênico da medula 

óssea induz uma maior diferenciação das CTM em células da linhagem adipogênica. 

Mais estudos devem ser realizados para avaliar a fisiologia das CTM na obesidade 

para que o transplante de células-tronco proveniente de indivíduos obesos possa ser 

eficaz. 
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O estudo da anatomia da madeira de espécies arbóreas localizadas em ambientes 

urbanos nos mostra padrões de atividade cambial significativamente alterados 

quando comparados às espécies localizadas em sítios preservados, além daqueles 

comumente observados durante os períodos de atividade e dormência do 

crescimento. Com a expansão dos centros urbanos, e consequente aumento da 

emissão de poluentes, indivíduos se desenvolvendo nestes ambientes estão expostos 

frequentemente à poluição, principalmente atmosférica, que causa alterações nas 

taxas fotossintéticas, nos padrões de abertura e fechamento dos estômatos, na 

produção de metabólitos e na estrutura e, consequente, qualidade da madeira. A 

atividade cambial, neste contexto, promove a origem de células iniciais fusiformes 

menores, que geram raios menores em comprimento, porém maiores em largura, 

como exposto em estudos anteriores. Para avaliar os parâmetros anatômicos da 

madeira em um sítio preservado, amostras de 10 indivíduos de Guarea guidonia (L.) 

Sleumer (Meliaceae) foram coletadas por método não destrutivo, com a utilização de 

sonda de Pressler, no Parque Estadual da Pedra Branca, Zona Oeste do município do 

Rio de Janeiro. Após coleta, corpos de prova de cada indivíduo foram confeccionados 

para realização de seções histológicas, orientadas nos planos transversal, 

longitudinal radial e longitudinal tangencial. Aproximadamente 490 seções de 20 µm 

de espessura foram confeccionadas em micrótomo de deslize, clarificadas em 

Hipoclorito de Sódio 50% e, em seguida, foram submetidas à dupla coloração por 

Azul de Astra 1% e Safranina 1% (6:4). 17 lâminas semipermanentes de macerado 

também foram produzidas. Os materiais frescos selecionados para dissociação dos 

elementos celulares foram segmentados em pequenos pedaços, submetidos à 

solução de Peróxido de Hidrogênio e Ácido Acético e depois dispostos em estufa a 60 

ºC. Após 24 horas a solução de Franklin foi descartada, o material foi lavado com 

água destilada e corado com Safranina Hidroalcóolica 1%. Após coloração, o material 

foi dissociado fisicamente com ajuda de uma agulha e as lâminas semipermanentes 

contendo células parenquimáticas, fibras e elementos de vaso foram montadas em 

Glicerina 50%. As lâminas histológicas produzidas tiveram seu controle de qualidade 

exercido através de microscópio óptico. As células e tecidos serão mensurados e os 

resultados serão comparados aos obtidos nas amostras de madeira de um sítio 

urbano, Parque Quinta da Boa Vista, com objetivo de estabelecer as relações 

estatísticas de similaridade ou diferença entre os padrões anatômicos observados. 

Palavras chave: Parque Estadual da Pedra Branca, Madeira, Microscopia, Xilogênese. 
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INTRODUÇÃO: A Leishmaniose é uma das diversas doenças infecciosas tropicais 

negligenciadas. Atualmente ela é endêmica no Brasil podendo chegar a 100 pacientes 

por 100.000 habitantes, um dado alarmante considerando a população afetada e o 

atual limitado arsenal terapêutico. OBJETIVO: A proposta do estudo é elucidar 

diferentes questões sobre a imunopatogenia da infecção pelo parasita ao mesmo 

tempo que avalia o efeito que o exercício físico pode ter nesse contexto. MATERIAS 

E MÉTODOS: Uma amostra de 64 camundongos foi dividida randomicamente em 8 

grupos de 8animais, sendo eles “Controle – C”, “Controle do Treinamento – E”, 

“Controle da Infecção – I”, “Infectados e tratados com Glucantime após o 

aparecimento de lesão, na 6ª semana – ITP”, “Infectados submetidos ao treinamento 

a partir da 1ª semana – IE”, “Infectados submetidos ao treinamento após o 

aparecimento de lesão, na 6ª semana - IEP”, “Infectados submetidos ao treinamento 

e tratados com Glucantime após o aparecimento de lesão, na 6ª semana – ITE”, 

“animais treinados por 6 semanas, infectados e treinados por mais 12 semanas após 

a infecção – EAPI”. A infecção foi feita na pata traseira dos animais e após o 

aparecimento de lesão, o tamanho da mesma foi medido através de um paquímetro 

(Mitutoyo). Além disso, (1) as patas foram isoladas e maceradas para obter-se a 

carga parasitária; (2) foram dosadas citocinas do sobrenadante de linfonodos 

poplíteos e das patas infectadas e maceradas, obtendo-se um perfil imunológico. 

RESULTADOS: Os camundongos treinados apresentaram uma resposta melhor em 

relação ao controle, seja não desenvolvendo a lesão se treinados desde o começo, 

seja apresentando regressão da lesão quando treinados após o aparecimento da 

lesão. Além disso, a quantificação da carga parasitária nas patas dos animais foi, pelo 

menos 1.000, vezes maior nos grupos controle podendo chegar até a 10.000 vezes. 

Os grupos submetidos a treinamento apresentaram níveis semelhantes de citocinas 

pró-inflamatórias em relação ao grupo “I”, apesar disso nos mesmos grupos tivemos 

uma redução das citocinas anti-inflamatórias como IL-4 e IL-10. Realizando a razão 

Th1/Th2 (IFN-γ/IL-4; IFN-γ/IL-10) é identificada uma modulação para um perfil pró-

inflamatório nos grupos treinados. CONCLUSÃO: Ocorreu um aumento na razão 

Th1/Th2 principalmente pela diminuição das citocinas anti-inflamatórias associado a 

uma diminuição da carga parasitária. Os dados reafirmam a hipótese de que o 

exercício físico modula a resposta. CONCLUSÃO: Ocorreu um aumento na razão 

Th1/Th2 principalmente pela diminuição das citocinas anti-inflamatórias associado a 

uma diminuição da carga parasitária. Os dados reafirmam a hipótese de que o 

exercício físico modula a resposta. 
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As diatomáceas representam um dos maiores e mais diversos grupos fitoplanctônicos 

e cosmopolitas, sendo registradas como dominantes em ambientes tropicais. Este 

grupo tem recibo atenção da comunidade científica por ser uma promissora fonte 

alternativa para a produção de energia (biocombustíveis) devido à capacidade de 

combinar altas taxas de crescimento com produção lipídicas significativas. Dentre os 

gêneros de diatomácea, Aulacoseira sp. é restrito às águas continentais e apresenta 

distribuição mundial. Geralmente, representa um importante componente do 

fitoplâncton dos lagos eutróficos, lagoas e rios, podendo também estar presente em 

águas oligotróficas. A espécie Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen é uma 

diatomácea cêntrica, planctônica, comumente encontrada em águas doces com 

moderada produtividade e tem sido frequentemente encontrada em diversas regiões 

do mundo. Devido às mudanças climáticas, houve um aumento significativo de 

estudos que enfocam os efeitos do aumento da intensidade luminosa e da 

temperatura na ecofisiologia de organismos planctônicos. Estudos laboratoriais 

abrangendo diferentes variáveis ambientais em diatomáceas e, especialmente, luz e 

temperatura em A. ambigua ainda são escassos. O objetivo do trabalho foi investigar 

a influência do efeito combinado luz e temperatura sobre a produção de lipídeos 

neutros em quatro cepas de Aulacoseira ambigua. Os experimentos foram realizados 

com quatro cepas de A. ambigua (AULA-01, AULA-03, AULA-05 e AULA-06) isoladas 

do Reservatório do Camorim - RJ. Foram combinadas três intensidades luminosas 

(10, 100 e 500 μmol de fótons m-2 s-1) com quatro temperaturas (15, 20, 25 e 

30°C). O efeito combinado de luz e temperatura foi estudado em um sistema de 

cultivo tipo Batch com meio de WC modificado, em triplicatas. A produção de lipídeos 

foi monitorada por 18 dias, com amostragens a cada três dias. A análise de produção 

de lipídios neutros foi realizada em espectrofluorímetro através da técnica do corante 

vermelho de Nilo. Nossos resultados demonstram o efeito combinado de luz e 

temperatura na produção de lipídeos neutros nas diferentes cepas de A. ambigua. As 

maiores produções de lipídeos neutros foram obtidas em duas das quatro cepas de 

A. ambigua quando estavam combinadas a 500µmol de fótons m-2 s-1 a 20 e 25°C, 

AULA-06 e AULA-03, respectivamente. Por fim, A. ambigua pode ser considera uma 

espécie promissora na produção de lipídios neutros quando combinadas a alta 

intensidade luminosa com temperaturas moderadas. 
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Efeito de nitronas sintéticas na Viabilidade celular e atividade de linhagem celular de 

Anemia de Fanconi do subgrupo C (FANCC) Autor: Emanoela Aline Moraes de Andrade 

Orientador: Graça Justo (CBI/IBRAG) A Anemia de Fanconi (FA) é uma doença 

genética rara, autossômica recessiva, devido a mutações em 22 genes no sistema de 

reparo de DNA, correspondentes a 22 proteínas que funcionam juntas no reparo de 

danos causados por intercalantes de DNA. Os pacientes têm como característica 

clínica malformações congênitas, anemia aplástica idiopática, que pode evoluir para 

mielodisplasia e leucemias, principalmente leucemia mielóide crônica (LMC). Além 

disso, possuem alta predisposição ao câncer, com uma sobrevida média de trinta 

anos de idade. Os tratamentos paleativos atuais envolvem o uso de anabolizantes 

androgênicos e transplante de medula óssea, o que não impede o aparecimento de 

tumores sólidos. Este trabalho tem o objetivo de testar o efeito de nitronas sintéticas 

sobre a sobrevivência de linfoblastos de FANCC “in vitro”, na tentativa de encontrar 

um fármaco que diminua o estresse oxidativo no organismo destes pacientes, de 

forma a proporcionar uma maior sobrevida, minimizando os comprometimentos 

clínicos advindos da instabilidade genômica. As nitronas são reconhecidas pelo seu 

potencial anti-inflamatório e efeito antioxidante, o que as torna potenciais fármacos 

para a nossa pesquisa. Já foi descrito na literatura que células de Fanconi do tipo C 

apresentam alta expressão de transportador ABCB1 ou Glicoproteína-P (Pgp), por 

isso, antes de testarmos as nitronas, precisamos garantir que estas não serão 

expulsas das células de Fanconi. Assim, realizamos primeiramente ensaio de 

Rodamina 123, na presença e ausência de verapamil, um inibidor deste 

transportador, por citometria de fluxo, para avaliar a atividade desta proteína. 

Linhagens celulares de linfoblastos NEO (FANCC) e LIU (FANCC corrigido), foram 

cultivadas na presença e na ausência de Verapamil, por 72 h de incubação em estufa 

de CO2 (5%) a 37°C. Verificamos que houve alta atividade da Pgp nas células FANCC, 

que foi inibida na presença de verapamil. Com estes resultados, nosso próximo passo 

foi testar o efeito do verapamil sobre a viabilidade celular desta linhagem antes de 

iniciar os ensaios com as nitronas. As células, cultivadas na mesma condição anterior, 

foram contadas com Azul de trypan (0,02%) para a determinação da viabilidade 

celular. Nossos resultados mostraram que o verapamil inibe o transportador MDR 

(Pgp), além de não apresentar efeito sobre a viabilidade celular. Com isso, podemos 

concluir que o modelo de estudo está adequado para a avaliação do efeito das 

nitronas sobre a sobrevivência destas células de Fanconi. Palavras-chave: Anemia de 

Fanconi, Glicoproteina-P, linfoblastos 
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Os Streptococcus agalactiae, também conhecidos como Estreptococos do grupo B 

(EGB), é uma bactéria β-hemolítica, gram-positiva, anaeróbica facultativa, 

encapsulada, catalase e oxidase negativa, hipurato e CAMP positivo e são 

classificados em dez sorotipos capsulares (Ia, Ib, II-IX). Os EGB são considerados 

uma das causas mais comum de infecções bacterianas em recém-nascidos e adultos 

imunocomprometidos. Os EGB compõem a microbiota normal dos tratos respiratório, 

urogenital, gastrointestinal e bucal humano, sendo um microrganismo comensal e 

oportunista que pode ser transmitido verticalmente, e assim atravessar a membrana 

placentária alcançando o feto e induzindo um parto prematuro. Este patógeno pode 

ser associado a infecções cutâneas, pneumonia, infecção urinária, meningite, 

endocardite, bacteremia e septicemia. Durante infecções invasivas, os EGB precisam 

alcançar a corrente sanguínea para colonizar os órgãos alvos, necessitando aderir, 

invadir e atravessar a barreira endotelial dos vasos. Os mecanismos de aderência e 

invasão dos EGB às células hospedeiras ainda não foram totalmente esclarecidos. 

Sabe-se que durante uma infecção células eucarióticas podem liberar microvesículas 

contendo moléculas bioativas que atuam na intercomunicação celular, no entanto 

nada se sabe sobre a liberação de microvesículas nas infecções por EGB. Dados da 

literatura demonstram que a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) pode 

inativar fosfatases, favorecendo assim a ativação de receptores tirosina quinase 

(RTK), o que pode sugerir a relação entre as ROS e os RTK. Dentro deste contexto, 

e sabendo-se que a enzima NADPH oxidase é uma das principais enzimas produtoras 

de ROS, nosso estudo tem como objetivo analisar o envolvimento da enzima NADPH 

oxidase na interação EGB-célula endotelial da veia do cordão umbilical (HUVEC) e 

analisar o perfil de microvesículas liberadas pelas HUVEC infectadas pelos EGB. O 

envolvimento da NADPH oxidase na interação EGB-HUVEC foi avaliada utilizando DPI 

(inibidor de NADPH oxidase). A interação do EGB-HUVEC foi analisada através da 

técnica de exclusão da gentamicina, e as microvesículas foram obtidas através de 

ultracentrifugação do meio condicionado da interação. Os níveis de p47phox 

(subunidade da NADPH oxidase) foram avaliados por western blotting. Os dados 

obtidos neste trabalho demonstraram que a invasão do EGB nas HUVEC estão 

associados com a atividade da NADPH oxidase, uma vez que a inibição da NADPH 

oxidase reduziu significativamente a invasão. Durante a interação EGB-HUVEC os 

níveis de p47phox aumentaram significativamente (1,3 vezes), bem como a liberação 

de microvesículas pelas células endoteliais infecatdas. Nossos dados sugerem o 

envolvimento da enzima NADPH oxidase na interação EGB-HUVEC, no entanto 

estudos adicionais são necessários para confirmar a habilidade de EGB em estimular 

a produção de ROS via NADPH oxidase, bem como identificar o conteúdo das 

microvesículas liberadas durante a infecção. 
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A Mata Atlântica como toda floresta tropical se destaca pelo clima quente e alto índice 

pluviométrico e apresenta grande diversidade biológica, com cerca de 20.000 

espécies de plantas vasculares, dentre as quais inúmeras espécies endêmicas e/ou 

ameaçadas de extinção. Este trabalho está sendo realizado no Parque Nacional do 

Itatiaia (PARNA Itatiaia ou PNI), pertencente ao bioma Mata Atlântica e localizado na 

Serra da Mantiqueira, na divisa dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O 

Parque abrange parte dos municípios de Itamonte e Bocaina de Minas (MG) e Itatiaia 

e Resende (RJ) e possui cerca de 30.000 hectares. A vegetação predominante é do 

tipo Floresta Ombrófila Densa Montana, mas a paisagem muda gradativamente de 

acordo com a altitude, incluindo a Floresta Ombrófila Densa Altomontana e o Campo 

de Altitude. O objetivo do estudo é inventariar as espécies ameaçadas de extinção 

que ocorrem no PARNA Itatiaia. O levantamento das espécies foi realizado nos 

herbários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (HRJ), Herbarium Bradeanum 

(HB) e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) e 

complementados com informações bibliográficas. Foram levantados 67 espécies de 

Angiospermas citadas para o PARNA Itatiaia com algum grau de ameaça, 

categorizadas de acordo com o IUCN Red List e Centro Nacional de Conservação da 

Flora (CNC Flora), das quais três espécies de três famílias encontram-se Criticamente 

em Perigo (CR), 39 espécies de 24 famílias encontram-se Em perigo (EN) e 25 

espécies de 16 famílias estão Vulneráveis (VU). As famílias com maior número de 

espécies ameaçadas são: Orchidaceae (7 spp.), Lauraceae (6 spp.), Bromeliaceae e 

Myrtaceae (5 spp. cada uma). Dentre as espécies mais ameaçadas destacam-se Aosa 

uleana (Urb. & Gilg) Weigend (Loasaceae), Berberis campos-portoi Brade 

(Berberidaceae) e Symplocos neglecta Brand (Symplocaceae), endêmicas do Estado 

do Rio de Janeiro e Criticamente em Perigo. Dentre as espécies categorizadas como 

Em Perigo encontram-se Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker (Bromeliaceae) e 

Oxypetalum glaziovii (E.Fourn.) Fontella & Marquete (Apocynaceae), e dentre as 

espécies Vulneráveis: Anathallis tigridens (Loefgr.) F.Barros & Barberena 

(Orchidaceae) e Euterpe edulis Mart. (Arecaceae). O elevado número de espécies 

ameaçadas encontradas no PARNA Itatiaia evidencia a importância desse 

remanescente de Mata Atlântica, e que medidas conservacionistas devem ser 

adotadas visando intensificar a proteção da área e das espécies. 
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O Brasil possui a maior riqueza de mamíferos do mundo. Em torno de 80% de toda 

a riqueza de mamíferos é representada por pequenos mamíferos, das ordens 

Chiroptera, Didelphimorphia e Rodentia. A coleção de mamíferos do Laboratório de 

Mastozoologia da UERJ (Departamento de Zoologia) está subdividida em seis 

coleções: 1) seca, composta por peles taxidermizadas e esqueletos; 2) úmida, 

composta por indivíduos em álcool; 3) cariótipos, composta por células em suspensão 

e suas lâminas; 4) tecidos, composta por amostras utilizados em análises de DNA; 

5) DNA, composta por material extraído dos tecidos anteriormente mencionados; 6) 

didática, composta por grupos de mamíferos com objetivos didáticos e extensão. Os 

exemplares que compõem as coleções são de diversas origens geográficas do Brasil, 

com ênfase na Mata Atlântica (incluindo ilhas como Ilha Grande, Marambaia e 

Cagarras, do estado do Rio de Janeiro), Cerrado (dos estados da Paraíba até São 

Paulo) e Caatinga (Pernambuco), oriundos de coletas próprias (projetos de pesquisa) 

e recebimento de laboratórios e pesquisadores. A manutenção das coleções consistiu 

no trabalho de curadoria envolvendo métodos técnico-científicos de organização, 

cuidados dos exemplares, catalogação e manutenção do banco de dados em planilha. 

Em paralelo, foram realizadas atividades de preparação de peles (taxidermia) e 

esqueletos (preparação da carcaça com retirada das vísceras, manutenção em álcool, 

secagem e colocação no dermestério para que sejam limpos pelos coleópteros 

dermestídeos), preparação de cariótipos bem como atividades relacionadas ao 

recebimento e envio de material para outros laboratórios e pesquisadores de 

mamíferos. Em junho de 2018, foi iniciado (ainda pela bolsista anterior), 

levantamento de todas as coleções junto com revisão da planilha Excel que contém 

dados para cada indivíduo, inclusão do número de identificação, espécie, coletor, 

localidade de coleta, sexo e informações sobre o tipo de material auxiliar coletado 

(parasitas, cariótipo e tecido), trabalho agora em finalização. Foram verificadas as 

condições de armazenamento dos indivíduos em via úmida, com reposição de álcool 

70% e refeitas etiquetas para substituição das deterioradas. Para manutenção da 

coleção seca, conforme novos exemplares iam ficando prontos foi feita a identificação 

com os seus números de campo na região temporal do crânio e na mandíbula. Os 

resultados foram a revisão e correção do banco de dados na planilha Excel (600 

registros); refeitas 47 etiquetas para indivíduos em via úmida; organização de 30 

caixas com tecido de fígado (1500 amostras); 43 crânios e mandíbulas de quirópteros 

marcados com seus números de campo e preparação e envio de cariótipos para 

trabalho em colaboração com a UFPA. Como parte do meu aprendizado e objetivo do 

trabalho, tive a chance de participar de duas taxidermias - um roedor (Delomys 

dorsalis) e um quiróptero (Artibeus lituratus). 
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Streptococcus agalactiae é um coco patogênico Gram-positivo, anaeróbio facultativo, 

encapsulado, beta-hemolítico, catalase e oxidase negativos, hipurato e CAMP 

positivos. É classificado em dez tipos capsulares (Ia, Ib, II-XV). O S. agalactiae é 

pertencente a microbiota anfibiôntica dos tratos respiratório, gastrointestinal e 

urogenital de pessoas saudáveis. É agente etiológico de infecções invasivas em 

neonatos por ser colonizador do canal vaginal de mulheres grávidas (10-30%). Além 

disso, em adultos não-grávidos, sobretudo em idosos e adultos com doenças 

crônicas, o S. agalactiae é responsável por uma elevada taxa de mortalidade e 

morbilidade. A diabetes mellitus é a mais comum entre todas as doenças associadas 

às infecções pelo S. agalactiae, cuja resistência à insulina está relacionada com o 

aumento da susceptibilidade ás infecções bacterianas invasivas. Contudo, pouco se 

conhece sobre a relação entre diabetes e infecções por S. agalactiae. Desta forma, 

interações em modelos in vivo são essenciais para melhor compreensão da 

patogênese e as alterações provocadas em diferentes tecidos-alvos durante a 

infecção pelo microrganismo. O objetivo desse estudo foi compreender a 

disseminação do S. agalactiae em modelo murino diabético e sua capacidade de 

causar sepse com poucas semanas de infecção. Camundongos Swiss webster com 

seis semanas foram divididos em grupos: 1. controle; 2. controle infectado; 3. 

diabético; 4. diabético infectado. Após três dias, os camundongos foram infectados 

intranasal com a amostra hipervirulenta GBS90356. A partir da terceira semana de 

infecção o sangue dos animais infectados e diabéticos infectados foram plaqueados 

para identificar o momento em que os animais entraram em sepse a partir da 

contagem de unidades formadoras de colônia (UFC/mL). Os animais diabéticos 

infectados com três semanas já apresentaram número significativo de colônias 

bacterianas (1x103 UFC/mL), enquanto os animais apenas infectados só 

apresentaram crescimento bacteriano a partir da quarta semana. A bactéria foi 

encontrada em órgãos-alvo (coração, pulmão, cérebro, fígado, baço, rim, bexiga e 

urina) em contagem superior nos animais diabéticos infectados quando comparado 

com os animais infectados não diabéticos. Isso demonstra que em cinco semanas o 

S. agalactiae pode estar atravessando a barreira hematoencefálica. Os resultados 

mostraram que a infecção intranasal foi bem sucedida e sugerem que indivíduos com 

diabetes podem desenvolver infecções severas por S. agalactiae, causando sepse nos 

pacientes imunocomprometidos e tornando-os mais susceptíveis ao desenvolvimento 

de infecções pulmonares, urinárias, endocardite e meningite. 
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A doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada e um importante problema 

de saúde pública na América Latina, onde é endêmica. Devido aos movimentos 

migratórios, a doença se tornou global e estima-se que 8 milhões de pessoas estejam 

infectadas em todo o mundo. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, agente etiológico 

da Doença de Chagas, é composto por três formas de vida principais, sendo essas, 

amastigotas e epimastigotas (formas replicativas que sofrem divisão binária) e 

tripomastigotas (formas não replicativas e infectantes. O heme é uma molécula 

essencial no metabolismo básico de todos os organismos. Contudo, apesar do T. cruzi 

necessitar desta molécula para o seu metabolismo, dados da literatura demonstram 

que o heme precisa ser adquirido de forma exógena do seu hospedeiro, uma vez que 

oito enzimas responsáveis por sua biossíntese são ausentes no parasito A 

quimioterapia da doença se limita ao Nifurtimox e Benznidazol, fármacos que 

possuem efeitos colaterais e baixa eficácia na fase crônica da doença. Por isso, há 

uma enorme necessidade por buscas de novas alternativas mais eficazes. Portanto, 

o objetivo inicial do presente trabalho era avaliar o efeito de moléculas sintéticas 

inéditas sobre a viabilidade e fisiologia mitocondrial dos parasitos. Porém, 

incialmente, avaliamos o efeito da molécula de heme sobre a proliferação in vitro da 

cepa Y do T. cruzi como uma forma de testar a viabilidade e a taxa de crescimento 

dos parasitos para posteriormente utilizá-los nos experimentos de triagem de 

compostos e fisiologia mitocondrial. Para tal, cada curva de proliferação consistiu de 

três tratamentos (controle não tratado, 30 µM e 100 µM heme) com 7 poços cada, 

somando 21 poços, onde a quantidade de células utilizadas foi de 0,5x106 células 

por poço, e 3,5x106 células por experimento, o meio usado foi BHI, suplementado 

com 10% soro fetal bovino e concentrações crescentes de heme. A contagem foi 

realizada no terceiro, quinto e sétimo dias após a incubação com heme. Observamos 

que a adição de heme nas duas concentrações utilizadas aumentou a proliferação 

das formas epimastigotas. A concentração de 100µM heme induziu aumento do 

crescimento dos parasitos quando comparados ao controle não tratado. Em 

conclusão, nossos resultados demonstraram que, ainda que em altas concentrações, 

o heme é capaz de aumentar a proliferação da formas epimastigotas do T. cruzi de 

maneira dose-dependente, o que nos permite dar continuidade aos experimentos de 

avaliação do efeito tripanossomicida de compostos sintéticos. 
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FLORA BENTÔNICA MARINHA E ESTUARINA DO SACO DE DOIS RIOS, 

PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRE DE GUSMAO PEDRINI 

Estagiário(s):  
Gabriel Irene Pereira Guarino 

Sofia Martins Ribeiro Nogueira 

 
O projeto tem três grandes objetivos. O primeiro que tencionou gerar uma base de 

dados para atualizar o Plano de Manejo (PM) do Parque Estadual da Ilha Grande 

(PEIG) já foi atingido plenamente e foi publicado na Revista de Biologia Neotropical, 

v. 4, n.1, p. 20-44, 2017. Foram determinadas e atualizadas nomenclaturalmente 

256 táxons de 23 trabalhos relativos aos anos de 1923-2015. O segundo objetivo foi 

realizar o inventário taxonômico da flora bentônica marinha e estuarina do Saco de 

Dois Rios com o fim de: a) atualizar os dados florísticos do PM do PEIG; c) gerar 

dados para divulgação científica para a população da Ilha Grande; d) capacitar alunos 

de graduação em taxonomia de algas bentônicas. A fase de amostragem foi realizada 

mensalmente em treze áreas de coleta de janeiro de 2014/dezembro de 2015. Foram 

determinados 152 táxons, sendo 73 de algas vermelhas, 44 de algas verdes e 35 de 

algas pardas. Esse semestre foi aprofundado o estudo das Rodófitas que apontou 

para 73 táxons, pertencentes a 14 ordens e 24 famílias, sendo 25 novas ocorrências 

para a Ilha Grande. A ordem que predominou em táxons (49%) foi Ceramiales e as 

que tiveram menor representação foram Bonnemaisoniales, Hidenbrandiales, 

Nemaliales, Palmariales e Plocamiales (1% cada). Espacialmente, o número de 

táxons foi maior nos pontos de coleta marinhos em oposição aos pontos dulcícolas. 

O inverno apresentou maior número dos táxons (47%) em oposição o verão, com 

menor expressão de táxons (38%). A salinidade atingiu 36,5 ppm na região marinha 

e o maior número de táxons. A flora de Dois Rios possui 40% de algas vermelhas 

citadas para toda a Ilha Grande. A bolsista se dedicou a organização de herbário e 

registro no banco de dados JABOT do Jardim Botânico do Rio de Janeiro pelo Herbário 

da UERJ (HRJ). Atualmente é uma exigência do Ministério do Meio Ambiente para 

realização de pesquisa com algas e angiospermas. A bolsista montou e registrou “on 

line” cerca de 200 exsicatas. O terceiro objetivo foi a produção de material 

pedagógico. Foi formulado um roteiro original para o Brasil denominado: “Guia de 

Algas Verdes (Clorófitas), Pardas (Ocrófitas) e Vermelhas (Rodófitas) Marinhas e 

Estuarinas do Saco de Dois Rios, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasil“ com 60 

fotografias coloridas de gêneros de macroalgas comuns no litoral sudeste brasileiro. 

O guia foi testado em aulas práticas marinhas da disciplina de Biodiversidade Vegetal 

I no CEADS com cerca de 100 alunos tendo sido aprovada sua adequabilidade didática 

cujos resultados preliminares foram apresentados no XVII Congresso Brasileiro de 

Ficologia, em 2018. A produção final desse guia foi financiada com recursos próprios, 

sendo cada um impresso numa placa de PVC por cerca de R$ 40,00. As fotografias 

foram capturadas por Antonio Carlos Freitas, Márcia Franco e Alexandre de Gusmão 

Pedrini que doaram os direitos autorais a UERJ. O registro do guia encontra-se sendo 

feito na Biblioteca Nacional. 
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ISOLAMENTO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DE MEDULA ÓSSEA 

PARA TRANSPLANTE EM MODELOS EXPERIMENTAIS DE LESÃO RENAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LAIS DE CARVALHO 

Estagiário(s):  
Julia Lopes Tabuquini Sodre 

 
Nos últimos anos a terapia celular tem sido muito utilizada como uma estratégia para 

repor células perdidas em tecidos lesionados com o intuito de promover regeneração 

tecidual ou para modular a progressão de doenças, tais como doenças renais. As 

células-tronco mesenquimais (CTM) originadas da medula óssea têm grande 

potencial para uso clínico, devido ao seu fácil isolamento, podendo ser expandidas in 

vitro, sem perda de fenótipo ou da capacidade de diferenciação. O objetivo deste 

trabalho foi isolar e expandir as células-tronco mesenquimais para posterior 

transplante na lesão renal. As CTM de medula óssea foram obtidas a partir do fêmur 

e tíbia de ratos Wistar com 2 meses de idade. As epífises ósseas foram cortadas e as 

diáfises dos ossos foram colocadas no interior de uma ponteira de 1000 µl e os tubos 

contendo os ossos foram centrifugados. A medula óssea coletada foi homogeneizada, 

lavada com PBS (tampão fosfato salino), ressuspendida em meio de cultura e, em 

seguida, adicionada cuidadosamente sobre o Ficoll (gradiente de centrifugação) para 

centrifugação. O anel de células mononucleares de medula óssea (CMMO), formado 

na interface Ficoll – meio de cultura, foi coletado e as células foram ressuspendidas 

em meio de cultura completo (DMEM + 20% de soro fetal bovino + antibióticos), 

plaqueadas em garrafas de cultivo e mantidas na estufa a 37º C em atmosfera de 

CO2 a 5%. O meio de cultivo foi trocado 48 horas após o plaqueamento inicial para 

a remoção de células não aderentes. Para manutenção da cultura, o meio foi trocado 

3 vezes/semana. Quando as CTM atingiram 80% de confluência, foram removidas 

das garrafas de cultivo através da adição de tripsina-EDTA, passando para a primeira 

passagem (P1). Este procedimento foi repetido até a terceira passagem (P3) para 

obtenção da cultura de CTM. Como os resultados demonstraram que após três 

passagens enzimáticas, já temos uma cultura enriquecida e bastante homogênea de 

células-tronco mesenquimais para o transplante, essas células foram removidas dos 

frascos de cultura e contadas na câmara de Neubauer. As seringas para inoculação 

nos animais foram preparadas com 1x106 células diluídas em PBS gelado. Em 

seguida, as células foram injetadas na região subcapsular do rim dos animais com 

lesão renal. Portanto, este tipo de metodologia para isolamento das células tronco 

mesenquimais permitiu a obtenção de 100% do conteúdo da medula óssea de 

maneira asséptica, possibilitando um maior número de células-tronco mesenquimais 

para o transplante. 
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INDUÇÃO DE CALOS E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 

PASSIFLORA SETACEA BRS PÉROLA DO CERRADO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELISABETH ATALLA MANSUR DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Bismark Barros Holanda 

 
O gênero Passiflora compreende cerca de 560 espécies e é considerado o mais 

economicamente importante da família Passifloraceae. Os maracujás, como são 

conhecidas as espécies do gênero Passiflora, possuem um grande interesse 

ornamental, alimentício e medicinal. A cultivar de Passiflora setacea BRS Pérola do 

Cerrado foi desenvolvida pelo programa de melhoramento genético da Embrapa 

Cerrados, visando ao aumento da produtividade e tamanho do fruto. Foi a primeira 

cultivar de maracujazeiro silvestre registrada e protegida no Ministério da Agricultura. 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver culturas de calos a partir de segmentos 

foliares de plantas obtidas in vitro cultivados sob diferentes qualidades de luz. Além 

disso, a atividade antioxidante desses materiais foi avaliada comparando duas 

diferentes técnicas. Sementes de P. setacea BRS Pérola do Cerrado foram 

descontaminadas em solução de hipoclorito de sódio a 1,0 % por 20 minutos, sob 

agitação. Após a descontaminação, as sementes foram lavadas com água deionizada 

estéril, escarificadas mecanicamente e distribuídas em papel de filtro umedecido com 

solução de GA3 a 2,5 %, onde ficaram por cinco dias. Decorrido esse tempo, as 

sementes foram inoculadas em meio MS ½. As plântulas derivadas da germinação in 

vitro foram inoculadas em meio MSM ½ por 60 dias. Para a indução dos calos, folhas 

excisadas de plantas in vitro foram inoculadas em meio MSM sólido suplementado 

com picloram (PIC) a 41,4 μM e incubados sob luz fluorescente branca ou sob os 

LEDs vermelho, azul, branco ou misto (uma combinação de LEDS vermelhos e azuis). 

Para a avaliação da atividade antioxidante, extratos dos diferentes materiais foram 

preparados utilizando etanol 90% e ultrassom por 15 minutos. Em seguida, os 

extratos foram utilizados nos ensaios de captura do radical DPPH e da avaliação da 

atividade quelante dos íons de ferro. Os calos formados nas diferentes qualidades de 

luz tinham aspecto friável e cor amarelada. Em todas as condições testadas o 

percentual de calogênese foi superior a 83 %. A avaliação da capacidade de captura 

do radical DPPH de extratos de diferentes materiais de P. setacea BRS Pérola do 

Cerrado revelou baixa atividade antioxidante, em todas as amostras testadas. Por 

outro lado, a avaliação da atividade quelante de íons ferro desses extratos revelou 

alta atividade antioxidante, em todas as amostras. Os calos produzidos sob os 

diferentes comprimentos de onda serão utilizados para posteriores análises 

fitoquímicas para detecção das substâncias bioativas. 
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LABORATÓRIO DE TAXONOMIA DE PORIFERA: SETE ANOS DE 

CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO SOBRE A BIODIVERSIDADE DE 

ESPONJAS MARINHAS DO RIO DE JANEIRO. 

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

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO LEAL ESTEVES 

Estagiário(s):  
Larissa Huguenin Lagos 

TAYNA CRISTINA DA SILVA LUNA 

 
As esponjas são animais exclusivamente aquáticos, sésseis e filtradores, comuns em 

todo o planeta, dos lagos temporários do Cerrado e da Caatinga até grandes 

profundidades oceânicas e que apresentam notória importância ecológica e sócio-

econômica. Porém, o uso e conservação das esponjas no Brasil ainda é bastante 

incipiente, visto que pouco ainda se conhece sobre sua diversidade. Em 2012 foi 

criado o Laboratório de Taxonomia de Porifera (LabPorUERJ), coordenado pelo 

Professor Eduardo L. Esteves no Departamento de Zoologia do IBRAG, UERJ, com o 

objetivo de se estudar a diversidade de esponjas do Rio de Janeiro, entre outras 

localidades. O objetivo deste estudo é descrever as atividades técnicas realizadas 

pelo Laboratório de Taxonomia de Porifera da UERJ para o estudo taxonômico de 

esponjas marinhas do ano de 2013 até o presente. A principal linha de pesquisa 

realizada pelo LabPorUERJ consiste do estudo taxonômico das esponjas marinhas da 

Baía da Ilha Grande entre outras localidades no litoral fluminense. Com o intuito de 

se descrever essa diversidade, foi criada uma coleção científica de Porifera no 

Departamento de Zoologia da UERJ (Acrônimo: UERJPOR) com o auxílio dos bolsistas 

vinculados a esse projeto. A coleção UERJPOR é hoje constituída por 425 espécimes 

provenientes em sua grande maioria da Ilha Grande, extremo oeste fluminense, 

coletados no âmbito de projetos de iniciação científica, estágio interno complementar 

e de pós-graduação realizados na UERJ. Este material consiste de espécimes fixados 

em etanol 92,8°gl, etiquetados e tombados num livro físico e em um arquivo 

eletrônico. As atividades de curadoria desta coleção vêm sendo realizadas pelos 

bolsistas de estágio interno complementar vinculados a este projeto e consistiram 

de: reposição do líquido fixador, renovação da etiqueta contendo dados importantes 

sobre os espécimes tombados na coleção e tombamento de novos espécimes na 

coleção. Além da curadoria da coleção, foram realizadas a atualização dos dados 

sobre a coleção UERJPOR num banco de dados físico e eletrônico. Foi organizado 

ainda um banco de imagens contendo 2563 fotos dos espécimes coletados vinculadas 

por hyperlinks ao banco de dados. Foram preparadas 737 lâminas histológicas e de 

dissociação espicular dos espécimes examinados, itens essenciais para a descrição 

taxonômica dos mesmos. Todo o material foi identificado cientificamente na coleção 

e no banco de dados. Toda a informatização da coleção foi concluída e vem sendo 

atualizada. Mais de 10 alunos dos cursos de Oceanografia e Ciências Biológicas da 

UERJ foram supervisionados no desenvolvimento de técnicas relacionadas a curadoria 

e preparo de espécimes de esponjas marinhas para identificação taxonômica. O 

Laboratório de Taxonomia de Porifera da UERJ vem, portanto, desempenhando papel 

importante na formação continuada e contribuindo para o conhecimento sobre a 

biodiversidade de esponjas marinhas do litoral fluminense na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. 
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MICROPROPAGAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS - TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DE ALUNOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA ÁREA DE 

BIOTECNOLOGIA VEGETAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TATIANA CARVALHO DE CASTRO 

Estagiário(s):  
Gabriela Malcher Portella 

Jhennifer Martins de Lima D'Avila 

 
A capacitação de estudantes de Ciências Biológicas na área de Biotecnologia Vegetal, 

com ênfase nas metodologias de produção e conservação in vitro de espécies 

medicinais, contribui na formação profissional em uma área promissora para a 

descoberta de fármacos. O desenvolvimento de protocolos de cultura de tecidos 

vegetais constitui uma importante ferramenta de conservação de germoplasma 

vegetal, viabilizando o fornecimento de material botânico de maneira contínua para 

estudos fisiológicos, biotecnológicos ou fitoquímicos. Dentre as técnicas de cultura 

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

principalmente, ao reflorestamento de áreas degradadas, ao reforço de populações e 

à preservação de genótipos produtores de substâncias bioativas. Esta técnica 

apresenta uma série de vantagens sobre os métodos convencionais, tais como a 

produção de grande número de mudas em curto período de tempo e espaço reduzido, 

independente de variações sazonais e condições climáticas. As técnicas in vitro 

exigem o treinamento em equipamentos de esterilização (autoclave, estufa), 

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

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

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

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

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

ou WPM isento de reguladores de crescimento). As plantas obtidas foram excisadas 

e diferentes tipos de explantes, inoculados em meios suplementados com 

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

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

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

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

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

estudos. Os brotos obtidos foram individualizados e inoculados em meio de 

alongamento e enraizamento. Posteriormente, as plantas produzidas foram 

transferidas para uma mistura de substratos, sob condições ex vitro, com 

decrescente porcentagem de umidade do ar. Esta etapa compreende a aclimatização, 

que consiste na adaptação das plantas propagadas às condições ambientais. Todas 

as metodologias foram acompanhadas e devidamente registradas. 
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PRODUÇÃO DE MODELOS 3D DE OVOS DE TRICHURIS E O USO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR 

Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / Helmintologia de Parasitos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO JOSE LOPES TORRES 

Estagiário(s):  
Yan Emygdio Dias 

 
Apesar das parasitoses intestinais se destacarem epidemiologicamente, todas elas 

estão dentre as doenças consideradas negligenciadas. Este título destaca as 

enfermidades que possuem pouco interesse em medidas de prevenção pelo poder 

público, com baixo investimento em pesquisa e sem a devida importância da indústria 

farmacêutica. Dados da OMS indicam que mais de 24% da população esteja infectada 

com geo-helmintos, dentre estes os mais afetados são crianças em período pré-

escolar e escolares. Dentre essas parasitoses a tricuríase está entre as que 

apresentam alta prevalência e resistência aos tratamentos convencionais (Schindlet, 

2017). Os ovos são as estruturas de dispersão, resistência e a fonte de infecção dos 

nematoides de transmissão passiva, por isso destacamos a importância da utilização 

de modelos didáticos como ferramentas alternativas que podem potencializar a 

divulgação de informações sobre estas parasitoses (Oliveira, 2015). Os ovos de 

Trichuris muris medem 40x70 µm, são alongados e apresentam dois tampões 

mucoides (Preston e Jekins,1960). Quando ingeridos liberam uma larva de primeiro 

estágio (L1) que se desenvolve ao longo do intestino delgado e se insere no tecido 

epitelial do intestino grosso, estabelecendo a infecção, que pode causar dor 

abdominal, diarreia e, em casos mais graves, anemia, desnutrição e prolapso retal. 

A produção de material para divulgação científica no Brasil é baixa, principalmente 

na área da parasitologia, impactando nos diferentes níveis de ensino e na divulgação 

científica. Neste trabalho implementamos os resultados obtidos por microscopia de 

luz (confocal e de super-resolução) do ovo de T. muris na confecção de modelos 3D 

para serem utilizados em atividades didáticas em aulas teórico/práticas no ensino de 

ciências (educação básica) em parasitologia (graduação e pós-graduação). Os 

modelos foram formados a partir da obtenção de uma série de imagens no eixo Z, 

posteriormente essa série foi alinhada/editada utilizando o software Zen (Zeiss), 

seguida da reconstrução e modelagem realizada com o uso do programa Amira 

(Thermo-Fischer). Para aperfeiçoar o modelo 3D e realizar a impressão aplicamos os 

recursos do programa on-line Tinkercad. O conhecimento científico gerado nas 

Universidades e o processo de ensino-aprendizagem democratizam ainda mais o 

saber quando transpassam as barreiras do ambiente acadêmico-científico 

(Chevallard, 1991). Os modelos têm um alto potencial de contribuição na produção 

de conhecimento sobre o controle e características biológicas de diversas parasitoses 

intestinais, possibilitando um enriquecimento no processo de ensino-aprendizagem 

em diferentes níveis de formação. 
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PRÁTICAS NA AVALIAÇÃO DA SAÚDE DOS RIOS DE MATA ATLÂNTICA: 

APRENDIZAGEM ECOLÓGICA NO CAMPO E NO LABORATÓRIO 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 
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EUGENIA ZANDONA 

Estagiário(s):  
Elida Ferreira da Silva 

 
Nos dias atuais a busca pela sustentabilidade aumenta a demanda pelos 

conhecimentos que possam ser utilizados como ferramenta para o desenvolvimento 

sustentável. Diante disso o entendimento sobre as dinâmicas dos rios se torna um 

mecanismo essencial para a compreensão e monitoramento das ações antrópicas. Os 

impactos gerados no uso do solo pela agropecuária, desmatamento, despejo de 

esgoto, afetam negativamente os rios, o que causa alteração na dinâmica dos 

ecossistemas aquáticos. O projeto inclui aspectos teóricos e práticos aplicáveis na 

análise química de riachos de Mata Atlântica, visando a compreensão dos aspectos 

funcionais para seu monitoramento. Para realização do monitoramento dos rios é 

feita a análise de dados bióticos relacionados à ciclagem de nutrientes que é 

fundamental para o funcionamento do ecossistema aquático. Foram analisadas as 

concentrações e as taxas de absorção de nutrientes que potencialmente podem ser 

limitantes para os produtores primários, nitrogênio (NH4) e fósforo (PO4), em um 

riacho que sofre impacto de atividades de agropecuária. A metodologia consiste na 

adição de uma quantidade conhecida de nutrientes e um traçador conservador (sal) 

e subsequente coleta de amostras de água em um local a jusante da liberação dos 

sais. Relacionando as concentrações dos nutrientes e do traçador conservador, é 

possível medir a taxa de absorção de NH4 e PO4. Os equipamentos utilizados para 

as análises de nutrientes foram fluorímetros e espectrofotômetros, utilizando 

metodologias, como a técnica do azul de molibdênio para PO4 e a do ortoftalaldeído 

para NH4. O comprimento e as taxas de absorção, como a identidade do nutriente 

limitante são subsequentemente calculadas. O impacto gerado pela agricultura leva 

a alteração da concentração de nutrientes nos solos e consequentemente nos rios. 

Os efeitos do aumento das concentrações de nutrientes se refletem ao longo da teia 

trófica, afetando macroinvertebrados e peixes. Os peixes possuem papel 

fundamental na dinâmica da ciclagem de nutrientes dos rios, já que através da 

excreção, redisponibilizam nutrientes para os produtores primários. Diante disso é 

apresentado um estudo de caso que mostra metodologias diferentes para o estudo 

das taxas de excreção dos peixes. Uma metodologia de captura dos peixes é a pesca 

elétrica, que produz um campo elétrico na água, que desorienta os peixes e facilita 

a sua captura. A outra metodologia utilizada é o kicking sampling, aonde uma pessoa 

perturba o substrato com os pés, forçando assim os peixes na direção da rede de 

coleta. Os resultados mostram que os peixes selecionados respondem de formas 

diferentes a cada metodologia. No contexto do projeto, a bolsista teve a possibilidade 

de aprender abordagens teóricas e práticas e diversas metodologias no estudo de 

impacto em rios. 

 
E-mail: eugenia.zandona@gmail.com 
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PADRONIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS DE EXTRAÇÃO E 

AMPLIFICAÇÃO DE DNA DE ABAJERU VISANDO À DETECÇÃO DE 

POLIMORFISMOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Fisiologia Vegetal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RACHEL FATIMA GAGLIARDI ARAUJO 

Estagiário(s):  
Marcelle Gomes de Araujo 

 
A identificação de polimorfismos em DNA vegetal, por marcadores moleculares, pode 

fornecer dados precisos sobre a constituição genética de diferentes amostras, que 

podem ser comparadas para avaliação das diferenças ou semelhanças entre elas. 

Tanto as variações genéticas naturais quanto as variações somaclonais, induzidas 

por estresses artificiais, podem ser estudadas através da ocorrência de polimorfismos 

no DNA. Portanto esta estratégia tem sido muito usada em estudos de diversidade 

entre indivíduos ou populações, assim como na avaliação da estabilidade genética 

entre clones, produzidos em cultura de tecidos vegetais, ou criopreservados em 

nitrogênio líquido. Este trabalho é parte do projeto “Cultura de Tecidos e 

Criopreservação de Espécies Vegetais com Potencial Medicinal” e objetivou 

estabelecer condições padronizadas de extração e amplificação de DNA genômico de 

abajeru (Chrysobalanus icaco L.), uma das espécies estudadas no projeto. Esta 

espécie é utilizada no tratamento de diversas patologias, tais como como disenterias, 

diabetes e infecções fúngicas. Apresenta também um potencial anticancerígeno que 

foi relacionado ao ácido pomólico, substância extraída das folhas. O mecanismo de 

ação foi definido pela indução de apoptose nas células cancerosas, com baixa 

letalidade para células normais, o que pode representar uma alternativa ao 

tratamento de alguns tipos de tumor. A caracterização molecular do material 

introduzido na cultura, assim como o monitoramento dos clones produzidos 

dependem de protocolos bem estabelecidos de amplificação de DNA. As amostras de 

folhas foram coletadas no Parque das Dunas, Cabo Frio, RJ e o protocolo de extração 

de DNA foi modificado com aumento da quantidade e tempo de exposição ao beta-

mercaptoetanol, visando proteger a molécula contra a degradação oxidativa que 

ocorre em espécies lenhosas, possibilitando a extração de 50 ng de DNA, em média. 

Para as reações de amplificação a técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphic 

DNA), baseada em PCR (Polymerase Chain Reaction), foi otimizada para a espécie 

estudada. Foram avaliados dez oligonucleotídeos iniciadores (primers) e, com base 

no número de produtos gerados, foram selecionados quatro iniciadores que 

forneceram em média quatro bandas. Além disso, foi possível determinar 

polimorfismos entre as amostras avaliadas em dois dos primers selecionados. Desta 

forma, os protocolos estabelecidos para a extração do DNA genômico e para sua 

amplificação foram adequados e poderão ser utilizados para diferentes estudos 

genéticos na espécie em questão. 

 
E-mail: gagliard@gmail.com 
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PREPARAÇÃO DE LÂMINAS HISTOLÓGICAS PARA O ESTUDO ANATÔMICO 

DA MADEIRA 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CATIA HENRIQUES CALLADO 

Estagiário(s):  
Drielle Pereira de Sousa 

 
A utilização da madeira abrange fins muito diversos que vão desde construção civil e 

naval até fabricação de instrumentos musicais, papel e dentifrício, além do uso 

ornamental em obras de arte e decoração. Devido ao seu múltiplo uso, o estudo das 

madeiras utilizadas em cada um dos diferentes setores se dá, principalmente, por 

meio da análise de suas características tecnológicas que, por sua vez, estão 

diretamente relacionadas a sua estrutura anatômica. Os estudos de anatomia da 

madeira fazem uso de técnicas para o processamento do material, desde a coleta no 

campo, até a confecção de lâminas e macerados histológicos. Estas etapas que 

precedem a análise do material são fundamentais para uma boa interpretação dos 

resultados sejam eles qualitativos ou quantitativos. Durante o período de estágio foi 

possível desenvolver as seguintes técnicas do processamento da madeira para os 

estudos anatômicos: aprendizado de normas de biossegurança em laboratórios e 

cuidados com o meio ambiente; organização e manutenção do Laboratório de 

Anatomia Vegetal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; preparação de 

soluções e reagentes, como glicerina 50%, álcool em diferentes concentrações, 

solução de Polietilenoglicol (PEG) e infiltração por Parafina 56 oC. Foi possível 

também aprender e realizar a orientação e fragmentação de corpos de prova da 

madeira nos planos transversal, longitudinal radial e longitudinal tangencial, com a 

confecção de cerca de 30 blocos de madeira; a infiltração e inclusão de material em 

PEG, de acordo com a necessidade em relação ao material processado; maceração e 

dissociação dos elementos celulares da madeira; seccionamento dos corpos de prova 

em micrótomo de deslize, utilizando navalhas do tipo C ou D; clarificação e coloração 

de seções histológicas e montagem de lâminas: semipermanentes, utilizando 

Glicerina 50% como meio de montagem e permanentes, utilizando Entellan como 

meio de montagem para lâminas permanentes, para posterior análise quali-

quantitativa. As técnicas desenvolvidas permitiram realizar o processamento da 

madeira das espécies: Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel (30 seções histológicas para 

posterior coloração e montagem de lâminas permanentes) e Virola bicuhyba (Schott 

ex Spreng.) Warb. e Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat (confecção de macerados 

em 20 lâminas semipermanentes). Conclui-se então que tal projeto estabelece sua 

relação de importância pois possibilita o estudo, aprendizado e prática das principais 

técnicas utilizadas no processamento de madeira para estudo anatômico. 

 
E-mail: ccallado@uerj.br 
  



 
 

43 
 

 

PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANTAS E METABÓLITOS DE INTERESSE 

MEDICINAL OBTIDOS IN VIVO E IN VITRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NORMA ALBARELLO 

Estagiário(s):  
Marcos Felipe Oliveira Felix dos Santos 

 
As plantas têm sido reconhecidas como uma fonte valiosa de novos produtos de valor 

terapêutico e várias substâncias químicas de interesse medicinal são exclusivamente 

de origem vegetal. Contudo, a oferta de matéria-prima no setor fitoterápico conta 

com ações de origem extrativista e os distúrbios ecológicos decorrentes, podem levar 

ao desaparecimento de germoplasmas valiosos, cujo potencial farmacológico ainda 

não foi investigado. Além disso, um dos principais problemas na produção e 

multiplicação de plantas é a presença de um amplo espectro de contaminantes 

microbianos, o que tem um grande impacto na qualidade dos fitoterápicos. Dessa 

forma, o principal objetivo do produtor de plantas medicinais deve ser a obtenção de 

material sem a presença de patógenos, o que exige uma fonte confiável para o 

fornecimento de material botânico em boas condições de higiene visando à produção 

de fitofármacos de qualidade. Dessa forma, a cultura de tecidos vegetais representa 

um recurso biotecnológico importante, tanto para produção de biomassa vegetal, 

quanto de substâncias ativas, além de auxiliar na conservação de espécies de 

interesse. As técnicas de cultura de tecidos vegetais contam com as vantagens do 

cultivo in vitro de células, tecidos ou órgãos em meio nutritivo adequado, sob 

condições assépticas, controladas e padronizadas, como luminosidade e 

temperatura. Este projeto objetiva capacitar estudantes de graduação do Curso de 

Ciências Biológicas da UERJ nas diversas técnicas que são utilizadas visando à 

produção e à conservação de plantas e sistemas in vitro produtores de metabólitos 

de interesse medicinal. As atividades são desenvolvidas no Laboratório de 

Biotecnologia de Plantas (Labplan), integrante do Núcleo de Biotecnologia Vegetal 

(NBV) do IBRAG e viabilizam a inserção do aluno em práticas multidisciplinares nos 

diferentes laboratórios do NBV. Como resultado, ocorre o treinamento em 

metodologias usualmente empregadas num laboratório de cultura de tecidos 

vegetais, como a germinação in vitro, micropropagação, calogênese, cultura de 

órgãos e de suspensões celulares etc. O aluno também tem acesso ao uso de 

equipamentos específicos, como balanças, potenciômetro, autoclave, estufa, 

destilador, deionizador e câmara de fluxo laminar, além de atuar no preparo de 

extratos vegetais. Adicionalmente, participa de reuniões e seminários semanais do 

laboratório, o que permite a sua inserção em diferentes projetos de pesquisa, 

cumprindo a proposta de capacitação na área de biotecnologia vegetal. Palavras-

chave: Biotecnologia Vegetal, Cultivo in vitro, Conservação de germoplasma, Planta 

medicinal. -- 

 
E-mail: labplan_uerj@yahoo.com.br 
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RESTAURAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE VEGETAL DA 

MATA ATLÂNTICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO, RESENDE, RJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SEBASTIAO JOSE DA SILVA NETO 

Estagiário(s):  
Mariana Couto Cruz 

 
As florestas tropicais, como a Floresta Atlântica, possuem uma das maiores 

biodiversidades do mundo, com altas taxas de biodiversidade e endemismo. Na 

região Sudeste do Brasil as florestas estão situadas em altitudes elevadas do 

complexo montanhoso que inclui as serras da Mantiqueira e do Mar. O maciço do 

Itatiaia faz parte da serra da Mantiqueira e possui remanescentes florestais em ótimo 

estado de conservação, porém, sofrem intensas pressões antrópicas. O estudo está 

sendo realizado em um trecho de mata ciliar às margens do rio Preto (municípios de 

Itatiaia e Resende) que separa os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. As 

margens do rio se encontram com vegetação completamente modificada e trechos 

desnudos. O objetivo do trabalho foi criar modelos de restauração de baixo custo 

para a recomposição florestal da bacia do rio Preto. Foram utilizadas inicialmente 264 

mudas distribuídas em pioneiras: Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan, 

Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth (Fabaceae), Enterolobium 

contortisiliquum (Vell.) Morong, Erythrina verna Vell. e Schizolobium parahyba (Vell.) 

Blake (Fabaceae); Schinus terebinthifolia Raddi (Anacardiaceae); Pseudobombax 

grandiflorum (Cav.) A.Robyns (Malvaceae) e não pioneiras: Aspidosperma 

parvifolium A.DC. (Apocynaceae), Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & 

G.P.Lewis, Inga laurina (Sw.) Willd., e Inga sessilis (Vell.) Mart. (Fabaceae); 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos (Bignoniaceae) e Vitex megapotamica 

(Spreng.) Moldenke. (Lamiaceae). O plantio foi realizado com espaçamento de 2,5 m 

x 2,5 m entre as mudas, que foram plantadas em fevereiro/2013 e acompanhadas 

durante 77 meses através de visitas periódicas. Aferiu-se o Diâmetro à Altura do Solo 

(DAS), a altura total (Ht), o fuste (Hf), a Circunferência a Altura do Peito (CAP) e a 

taxa de mortalidade total. A espécie que apresentou melhor adaptação ao ambiente 

foi a Schinus terebenthifolia, que apresentou apenas 9,37% de taxa de mortalidade. 

Já a espécie menos adaptada ao ambiente foi o Paubrasilia echinata, com 83,33% de 

taxa de mortalidade. As altas taxas de mortalidade podem ser explicadas pela 

hebivoria e interferência do gado, visto que em muitos indivíduos mortos foram 

encontrados resquícios dos dois fatores, como por exemplo, pelos de animais presos 

aos ramos de alguns indivíduos mortos. Será realizado um plantio de enriquecimento 

com espécies de outros grupos ecológicos a fim de acelerar o processo de 

reflorestamento e aumentar a biodiversidade local. 

 
E-mail: sseba@terra.com.br 
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TÉCNICAS DE MICROSCOPIA NO ESTUDO DA OBESIDADE: O 

REMODELAMENTO CARDÍACO E O EFEITO CARDIOPROTETOR DO IGF-1 EM 

CAMUNDONGOS SWISS OBESOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ERIKA AFONSO COSTA CORTEZ MARQUES 

Estagiário(s):  
Filipe Jorge Viana Nascimento 

Ludmila Oliveira Moreira 

 
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morbimortalidade na obesidade, 

sendo a fibrose cardíaca, resultante da produção excessiva de matriz extracelular, 

um determinante importante do desfecho clínico da insuficiência cardíaca. 

Atualmente, as terapias convencionais não são capazes de reverter o quadro de 

falência cardíaca, incentivando a busca por novos tratamentos. O fator de 

crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1) é um hormônio com papel essencial na 

proliferação, crescimento e metabolismo celular, cujos níveis séricos são 

inversamente correlacionados à obesidade e doenças cardiovasculares. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial terapêutico do IGF-1 na fibrose cardíaca 

em modelo experimental de obesidade induzida por dieta ocidental. Para isso, 

camundongos Swiss machos de 21 dias de vida foram divididos em grupo controle 

(GC, N=6), alimentado com dieta padrão, e grupo obeso (GO, N=16), alimentado 

com dieta Ocidental, rica em gordura saturada e carboidratos simples, por 12 

semanas. Na 11ª semana, parte dos animais do GO (GO+IGF-1, N=8) recebeu uma 

injeção subcutânea diária de IGF-1 por sete dias. Na eutanásia, os parâmetros 

biométricos relacionados à obesidade foram aferidos e os corações foram coletados, 

fixados em formaldeído a 4% tamponado, desidratados em bateria crescente de 

álcool e diafanizados com xilol. Em seguida, foram banhados e incluídos em parafina. 

Cortes não-seriados de 5 µm foram corados com Picro-Sirius Red para análise da 

deposição de colágeno e, posteriormente, observados em microscópio de luz 

equipado com câmera CCD. As imagens foram capturadas em objetiva de 40X e 

analisadas com o software Image-Pro Plus. O valor médio de 15 áreas foi expresso 

como a porcentagem da área de fibrose. Os dados foram expressos como média±EPM 

e as diferenças entre os grupos foram analisadas pelo teste One-way ANOVA com 

pós-teste de Holm-Sidak (P<0,05). O GO apresentou os parâmetros biométricos 

alterados comparado ao GC. Entretanto, o tratamento com IGF-1 contribuiu para a 

melhora desses parâmetros, com redução de 15% do peso corporal, 24% do índice 

de Lee, 41% e 43% dos depósitos de gordura epididimal e retroperitoneal e 20% da 

glicemia de jejum. A razão do peso do ventrículo esquerdo pelo comprimento da tíbia, 

indicadora da presença de hipertrofia cardíaca, também aumentou 67% no GO e 

retornou aos níveis do GC após o tratamento com IGF-1. A análise histológica da 

área total de colágeno no coração demonstrou aumento de 2,5 vezes na concentração 

de colágeno no GO em relação ao GC. Entretanto, após o tratamento com IGF-1, 

ocorreu uma redução significativa de 49% da área de fibrose. Assim, os dados 

sugerem que a ingestão de dieta ocidental a partir do desmame induz obesidade na 

vida adulta, relacionada com o desenvolvimento de fibrose cardíaca e que o 

tratamento de curto-prazo com IGF-1 possui efeito cardioprotetor na obesidade, 

contribuindo para a reestruturação do parênquima cardíaco. 
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O PROJETO "A MALACOLOGIA NA ESCOLA" EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

NÃO FORMAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Zoologia Aplicada 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SONIA BARBOSA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Suelen de Jesus Ferreira 

 
O Projeto "A Malacologia na Escola" tem como foco o desenvolvimento de atividades 

didáticas de divulgação científica que se dão nas mais diversas ocasiões, com o 

objetivo de propagar conhecimento sobre os representantes do filo Mollusca para 

estudantes do ensino fundamental e médio e para o público em geral. O projeto está 

integrado com a Escola Municipal Telêmaco Gonçalves Maia, através de um Clube de 

Ciências, onde há o desenvolvimento de diversas práticas de cunho cientifico, que 

ocorrem semanalmente. Em 2018 o Projeto participou da Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia (SNCT), que teve como tema geral “Ciência para a Redução das 

Desigualdades”. Diversas atividades, sob a coordenação do Ceads/SR-2/UERJ foram 

desenvolvidas na Ilha Grande, Vila do Abraão (nas dependências do INEA) e na Vila 

Dois Rios (nas dependências do Ceads), de 16 a 20 de outubro de 2018. Relacionado 

ao tema geral, desenvolvemos uma Oficina intitulada “Os moluscos do Rio Abraão e 

as possíveis doenças relacionadas” e a Oficina "Rio, terra e mar: moluscos em todo 

lugar!". Como indutor das discussões usamos um cartaz explicando o ciclo de vida 

dos parasitos e seus respectivos hospedeiros moluscos, explicamos a importância da 

higienização dos alimentos para a manutenção de um organismo saudável e levamos 

conchas de Biomphalaria sp., Physa acuta e Melanoides tuberculata para que os 

estudantes pudessem observá-las ao microscópio e, conchas diversas de todos os 

ambientes (límnicas, marinhas e terrestres). Participamos do piquenique cientifico 

“Povo com Ciência”, que aconteceu na Quinta da Boa Vista em 26 de maio de 2019, 

com a mostra "Você sabe o que é Malacologia?" onde levamos exemplares vivos de 

Achatina fulica, Pomacea insularis e Physa acuta, pôsteres e conchas diversas para 

realização de atividades lúdicas com as crianças. Outro evento no qual estivemos 

presentes foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 2019, no Espaço 

CoArt do Campus UERJ/Maracanã, onde fizemos exposição de pôsteres sobre a 

Malacologia e levamos alguns exemplares de conchas de Megalobulimus oblonguse e 

de Achatina fulica, onde o principal objetivo foi explicar as diferenças entre a espécie 

exótica e a nativa e explicar o impacto que a primeira tem sobre a segunda. O 

Domingo com Ciência na Quinta ocorreu no dia 7 de julho de 2019 na Quinta da Boa 

Vista, com a Oficina "Os moluscos em nossa vida"; levamos aquários e terrários com 

representantes vivos de gastrópodes, modelos em feltro das diversas classes, 

microscópio para observação de rádulas, pôsteres e atividades lúdicas com as 

crianças que incluíram pintura e jogo da memória dos moluscos. Ao final de cada 

uma dessas oficinas os estudantes deveriam entender que a concha é um produto 

dos moluscos, conhecer sua importância biológica e ecológica e seus hábitos de vida. 

Esse tipo de trabalho nos permite, além de divulgar os moluscos, reduzir a conotação 

de bichos nojentos e identificar e corrigir conceitos errados apresentados pelo 

público. 

 
E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
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UMA ESCOLA CERCADA DE ÁGUA POR TODOS OS LADOS: A ÁGUA COMO 

FLUXO CONDUTOR DE UM TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA DOMINGOS 

Estagiário(s):  
Eloiza Teixeira Santiago 

 
Este trabalho relata atividades de um projeto que vem contribuindo para a motivação 

de alunos de uma escola pública na região de Manguinhos/RJ, marginal à Baía de 

Guanabara, a estudarem ciências por meio de ações provocadoras e do interesse por 

questões relacionadas à qualidade das águas dos rios da região e as consequências 

dos eventos de florações de algas nocivas (FANs), na perspectiva da educação 

ambiental crítica. FANs se caracterizam pelo crescimento desordenado de microalgas 

que causam coloração às águas, com consequências ecológicas, paisagísticas e para 

a saúde pública. Destaca-se na localidade a sub-bacia do canal do Cunha, formada 

pelos rios Jacaré e Faria-Timbó, cujo despejo final se dá na Baía de Guanabara, que 

demonstra acelerado processo de eutrofização e degradação em geral e cujas 

consequências são de ordem econômica, social e ecológica. Os rios Jacaré, Faria e 

Timbó, por sua vez, percorrem áreas de grande adensamento urbano, o que termina 

por trazer significativo incremento de matéria orgânica, principalmente oriunda de 

lançamentos domésticos. Busca-se enfatizar o desenvolvimento da percepção em 

alunos e professores de que a escola está imersa numa sub-bacia hidrográfica 

altamente impactada, resultando num contexto de injustiça ambiental da região na 

qual a comunidade escolar está situada. Tais cenários trazem restrições aos usos 

históricos e culturalmente construídos nestes territórios, como às áreas de pesca e 

uso recreacional. Assim, as causas das FANs e as causas de degradação 

socioambiental do território estão associadas. As atividades realizadas buscaram 

trazer uma perspectiva econômica, política, social e histórica para a discussão sobre 

a degradação socioambiental do território. Dentre as atividades já realizadas desde 

o início do projeto, destacam-se a confecção de cartografia socioambiental do entorno 

dos rios da região e coletas de água, saídas de campo e atividades de exposição de 

fotos do Clube de Ciências, elaboração e aplicação de jogos (Simulação de papéis e 

Jogo “Descendo o rio, minha escola nesse barco: ação e reflexão”, voltado para o 

território) e a realização do “rolezinho-protesto” com textos coletivos dos estudantes 

para compor cartazes, carta à população e à CEDAE contra o descaso público com a 

situação dos rios em torno da escola e da Baía de Guanabara. Como demanda dos 

alunos por aprender sobre esportes e maquiagem, a temática do consumismo de 

juventude foi incorporada, gerando a formulação de uma sequência didática que 

incluiu a história da propaganda, processos de produção injustos social e 

ambientalmente, desperdício e degradação do ambiente. 

 
E-mail: patvitesse@gmail.com 
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UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE RECONSTRUÇÃO E IMPRESSÃO 

TRIDIMENSIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO 

Estagiário(s):  
Leandro da Silva Araujo 

Victor Silva Bello 

 
Recursos tecnológicos têm se tornado cada vez mais frequentes na sala de aula, 

complementando as estratégias didáticas durante o fazer docente. Nesse sentido, o 

uso de recursos tridimensionais (3D) torna-se uma das estratégias visuais que podem 

ser facilmente exploradas, tanto por alunos, quanto por professores. Modelos 

didáticos em 3D podem ajudar os discentes a saírem do aprendizado totalmente 

abstrato para uma aprendizagem mais significativa como uma tentativa de 

aproximação às características mais realísticas. Esses modelos podem ser 

visualizados de forma física, obtidos através de uma impressora 3D, ou virtual, 

dispostos em monitores de computador ou smartphones. Dentre formas de exibição 

virtuais, pode-se destacar a Realidade Aumentada, que é uma ferramenta que 

mistura realidade com elementos virtuais. A construção desses modelos, tanto para 

impressão 3D, quanto realidade aumentada, pode ser feita com a utilização softwares 

gratuitos de modelagem 3D, como Tinkercad ou Sculptris, ou por digitalização a partir 

de fotos. Sendo assim, o objetivo principal do presente trabalho é a utilização de 

técnicas de reconstrução e impressão 3D que possam auxiliar professores e 

estudantes na construção de suas aprendizagens, especialmente em espaços 

formais, mas também em espaços não-formais de Ensino. O material produzido pelo 

projeto no último ano, bem como aquele desenvolvido em anos anteriores, foi 

utilizado em aulas de colégios e escolas da rede pública e particular de Ensino nos 

municípios do Rio de Janeiro e de Mangaratiba. Os resultados deste projeto também 

foram apresentados, em julho de 2019, na feira de divulgação “Domingo com 

Ciências na Quinta” na Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, em atividade organizada 

pela SBPC. Nas salas de aula, foi possível observar que a utilização dos modelos de 

impressão 3D chama a atenção dos alunos, tornando-os mais imersos no conteúdo. 

Além disso, os alunos que tinham dificuldades com o aprendizado abstrato relataram 

que a visualização e o manuseio do modelo trouxeram sentido ao conteúdo que 

estavam estudando. Isso ficou bastante evidente na utilização dos modelos 

desenvolvidos este ano para ensino de sistema sanguíneo (AB0). No evento 

“Domingo com Ciência na Quinta”, a exposição dos modelos didáticos impressos em 

3D e o uso de aplicativos de Realidade Aumentada foi bastante apreciada por um 

público de diferentes idades e com diferentes perspectivas a respeito dos modelos. 

O interesse de crianças e adolescentes, em geral, era diferente do público adulto. 

Entretanto, em todos os casos foi observado que, quanto mais detalhes ou mais 

interativo o modelo pode ser, mais ele torna-se atrativo. Essas experiências 

demonstram que a diversidade de modelos e as suas características de exploração 

são pontos importantes que devem ser levados em consideração para a produção, 

reconstrução e aplicação de futuros modelos que se aproximem cada vez mais da 

realidade para alcançar suas funções atrativas e educativas. 

 
E-mail: lupa@crivano.com 
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MONITORIA NA DISCIPLINA SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELIZABETH DOS SANTOS RIOS 

Estagiário(s):  
Luiz Basilio da Silva Junior 

Sabrina Monteiro Souza 

 
A monitoria da UERJ caracteriza-se como um programa em que o aluno monitor 

auxilia nas atividades didáticas exercidas pelo professor tendo a oportunidade de 

vivenciar as diferentes etapas pedagógicas em sala de aula, através de uma 

participação ativa. Segundo Borsatto,A.Z. et al (2016), "a monitoria acadêmica pelas 

suas características e abrangência, constitui-se em uma proposta que auxilia o 

professor em suas atividades cotidianas de forma expressiva em todas as etapas do 

processo pedagógico, ao tempo em que proporciona ao aluno a possibilidade de 

ampliar o conhecimento em uma certa disciplina, despertar o interesse para a 

docência e desenvolver aptidões e habilidades no campo do ensino". Neste espaço 

de trocas de conhecimentos e saberes, o monitor começa a desenvolver as suas 

habilidades para o exercício do magistério, convivendo com a diversidade de valores 

gerada pelas diferentes condições sociais e culturais que formam o espaço 

educacional, que é a sala de aula. Desta forma, o aluno monitor participa da 

renovação e aquisição de novos conhecimentos do conteúdo programático assim 

como da vivência acadêmica entre o professor e os alunos durante as aulas, o que 

irá contribuir para a sua formação profissional. Este projeto tem como objetivo 

atender a disciplina Sistemas Ecológicos e direcionar o aluno bolsista ao 

aprofundamento do conteúdo teórico através de recursos didáticos variados, 

tornando-o capaz de tirar conclusões a partir da sua participação em sala de aula, 

bem como desenvolver a autocrítica em relação ao seu desempenho. Dentre as 

atividades realizadas pela bolsista monitora constam: utilizar a informática 

consultando sites acadêmicos para levantamentos bibliográficos; providenciar os 

recursos audiovisuais para as aulas teóricas; auxiliar na realização e apresentação 

dos seminários pelos alunos; participar das aulas teóricas e práticas de campo; 

auxiliar os alunos na confecção dos relatórios referentes às atividades de 

campo;elaborar e corrigir estudos dirigidos; atender aos alunos fora do horário das 

aulas para revisão do conteúdo da disciplina; participar de reuniões semanais com a 

orientadora para discutir as atividades realizadas assim como as dificuldades 

encontradas; participar de eventos científicos e exposições. Conclui-se que os 

resultados pelos alunos na disciplina Sistemas Ecológicos têm relação com a 

participação da bolsista monitora que contribui para o bom desempenho da turma, e 

consequentemente com a não retenção de alunos na disciplina. 

 
E-mail: elizabethrios@ig.com.br 
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MONITORIA EM BIODIVERSIDADE VEGETAL II - UMA AMPLA ABORDAGEM 

DE ASPECTOS DA VIDA VEGETAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CATIA HENRIQUES CALLADO 

Estagiário(s):  
Felipe Rocha Simoes 

 
A Monitoria na disciplina Biodiversidade Vegetal II consiste no acompanhamento das 

aulas teóricas e na participação como auxiliar nas aulas práticas. O conteúdo da 

disciplina encontra-se dividido em dois blocos: Anatomia Vegetal e Fisiologia Vegetal. 

No primeiro bloco, realiza-se o estudo e a análise da anatomia das plantas e suas 

relações taxonômicas, evolutivas, econômicas e ambientais, nas aulas práticas 

utiliza-se a microscopia óptica e os testes histoquímicos para a observação de 

conteúdos celulares, células, estruturas e tecidos vegetais a partir de lâminas 

histológicas. No segundo bloco, realiza-se o estudo e a observação dos processos 

fisiológicos dos vegetais, com experimentos utilizando materiais e equipamentos 

diversos e plantas cultivadas em casa de vegetação, em práticas que avaliam a 

fotossíntese, trocas gasosas, transporte hídrico, regulação do crescimento de 

sementes e plantas adultas. As relações com as atividades agrícolas, a conservação 

de espécies, a produção econômica e a aplicação farmacêutica também são 

abordadas nos dois blocos da disciplina. As atividades desempenhadas pelo monitor 

compreenderam: (1) recebimento e análise dos roteiros de práticas elaborados pelos 

professores; (2) aprendizagem de protocolos e confecção de lâminas histológicas 

para as aulas práticas (realizado pelo monitor junto a equipe do Laboratório de 

Anatomia Vegetal da UERJ no primeiro bloco da disciplina); (3) aprendizagem de 

protocolos e preparação de reagentes, utilização de equipamentos e seleção de 

plantas em cultivo para experimentos (realizado pelo monitor junto a equipe do 

Laboratório de Biotecnologia de Plantas da UERJ no segundo bloco da disciplina); (4) 

auxílio no manuseio dos equipamentos e reagentes pelos alunos da disciplina durante 

as aulas práticas; e (5) auxílio dos alunos da disciplina no desenvolvimento de 

relatórios e esquemas das práticas realizadas. A avaliação da disciplina é atingida 

com base nos relatórios das aulas práticas, provas e um seminário. Nesse sentido, a 

monitoria também contribuiu no contato direto com os alunos em horários 

extraclasse para discussão de conteúdo, resolução de questões e solução de dúvidas. 

No período da monitoria, foram atendidas seis turmas, sendo quatro de bacharelado 

e duas de licenciatura, totalizando 130 alunos atendidos em dois semestres do Curso 

de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por meio da 

monitoria, foi possível maximizar a aprendizagem e a fixação de conhecimentos que, 

no caso específico dessa disciplina, apresenta uma ampla gama de aspectos da vida 

vegetal, propiciando ao monitor o contato com técnicas e métodos laboratoriais e a 

experiência em atividades docentes. 

 
E-mail: ccallado@uerj.br 
  



 
 

51 
 

 

MONITORIA EM BIOQUÍMICA COMO FORMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E 

SUPORTE AOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Área temática: Ciências Biológicas / Bioquímica / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NATALIA PEREIRA DE ALMEIDA NOGUEIRA 

Estagiário(s):  
Camila de Farias Vieira 

 
A monitoria em Bioquímica consistiu principalmente na elaboração de estudos 

dirigidos (ED), discussão das questões com as turmas do curso de Ciências Biológicas 

(CB) e atendimento online e presencial aos alunos com dúvidas. Ao longo dos 4 

períodos de monitoria, foram elaborados e aplicados 20 estudos dirigidos e 2 

atividades extras, que consistiram na aplicação de conhecimentos bioquímicos a 

situações presentes em trechos de filmes, possibilitando uma maior integração dos 

alunos com a bioquímica em seu dia a dia. A atividade extra foi aplicada em duas 

turmas de CB, 2018.2 e 2019.1. Ao total, foram marcados 23 encontros. A 

comunicação com os alunos foi, principalmente, o facebook, com a criação de um 

grupo a cada período. O contato com aqueles que não estivessem na rede social era 

estabelecido de outras formas, como e-mail e whatsapp. Para cada bloco, foram 

elaborados de 1 a 2 EDs de 6 questões cada. Antes de serem disponibilizados às 

turmas, os exercícios eram discutidos com as professoras. Após a disponibilização 

das tarefas, os estudantes poderiam discutir em grupo e depois as respostas eram 

repassadas com o monitor presencialmente em sala de aula. Nos dois primeiros 

períodos de monitoria, os encontros ocorreram em horários alternativos aos da 

disciplina, enquanto nos dois últimos, os encontros foram pré-estabelecidos no 

cronograma. O atendimento online aos alunos com dúvidas ocorria sempre que 

houvesse demanda, inclusive aos fins de semana. As dúvidas eram bem distribuídas 

ao longo do período, porém a maior frequência ocorria com a proximidade das 

avaliações. As visualizações dos EDs disponibilizados no grupo foi menor em 2017.1 

e 2017.2/2018.1, sendo acessado por 23,4% e 22,9% dos membros, 

respectivamente. A frequência nos encontros também foi menor durante esses 

períodos. Já durante os períodos de 2018.2 e 2019.1, o acesso aos estudos dirigidos 

subiu para 92,76% e 87,61%, respectivamente. Durante esses períodos, a frequência 

nas monitorias também foi maior se comparada aos períodos de 2017.1 e 

2017.2/2018.1. Esse aumento na frequência de estudo se refletiu na porcentagem 

de aprovação das turmas, uma vez que aquelas com menores visualizações dos EDs 

e menores frequências nas monitorias presenciais, obtiveram também o menor 

desempenho, totalizando 51,92% de aprovação em 2017.1 e 59,61% em 

2017.2/18.1. Em contrapartida, os períodos com maior frequência e maior acesso 

aos EDs alcançaram aprovação de 77,5% (2018.2) e 75% (2019.1), 

respectivamente. Esses dados podem sugerir também o impacto das interrupções do 

ano letivo no desempenho dos alunos, visto que as duas turmas com o menor índice 

de aprovação foram as de 2018, período de crise na universidade. Além disso, o 

programa de monitoria contribuiu de inúmeras formas para a formação pessoal e 

profissional da bolsista, potencializando o seu conhecimento teórico, desempenho em 

sala de aula, capacidade criativa, socialização e integração com os alunos. 

 
E-mail: natty_nogueira@yahoo.com.br 
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MONITORIA EM PALEOZOOLOGIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Paleozoologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
AMANDA CRUZ MENDES 

Estagiário(s):  
Lucas Lima de Abreu 

 
A monitoria busca proporcionar assistência na matéria de Paleozoologia, para os 

estudantes de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), com os objetivos de 

capacitar os alunos nos conhecimentos sobre os principais grupos de invertebrados 

e vertebrados exclusivamente fósseis, ter noções sobre o a evolução dos grupos no 

tempo geológico da terra, identificar os principais diagnósticos que distinguem os 

diversos grupos, entender o relacionamento filogenéticos entre eles e compreender 

as principais causas que os levaram à extinção. As matérias ensinadas em aula 

abrangem aspectos e expõem noções básicas sobre a morfologia de poríferos, 

cnidários e anelídeos; as diversas classes de moluscos e as suas principais 

características baseadas em concha e rádula; aulas sobre briozóarios e 

braquiópodos; noções básicas sobre o filo Artrópodes; morfologia e classificação dos 

trilobitas; aulas sobre equinodermas fósseis e Conodontes; noções básicas sobre os 

principais grupos fósseis agnatos; noções básicas sobre os principais grupos fósseis 

de vertebrados anamniotas; Noções básicas sobre a morfologia dos répteis incluindo 

aves, e a origem e diversificação dos mamíferos. As atividades ocorrem em 

colaboração com os professores da disciplina, Amanda Cruz Mendes e Diogo 

Mayrinck. Que lecionam respectivamente dois blocos da disciplina, Paleozoologia dos 

grupos de invertebrados e vertebrados. As atividades são coordenadas em conjunto 

com os docentes e seguindo um plano básico, mas o aluno conta com autonomia na 

forma que elas são efetuadas. Elas são divididas em esclarecimento de dúvidas (em 

horários que não atrapalhem o andamento das aulas e em sala de aula prática com 

prévia disponibilidade e autorização do Departamento de Zoologia); Auxílio na 

divulgação de informações passadas pelos professores para a turma, como, eventuais 

mudanças de sala; avisos sobre trabalhos a serem feitos; fornecimento de 

bibliografias e outras informações que os docentes queiram passa; auxílio em 

atividades práticas e estudos dirigidos. O monitor busca estar em contato direto com 

os alunos da matéria seja pessoalmente ou eventualmente, conversando por um 

grupo em rede social criado especificamente para tratar sobre assuntos da disciplina 

na internet. A dinâmica das atividades permite a conciliação da vida acadêmica do 

monitor com o tempo em que ele fica à disposição dos alunos ou em contato com os 

professores com prévia elaboração do plano de monitoria. A monitoria contribui para 

a formação profissional do estudante, lhe dando experiência da atuação de um 

professor, comunicação com os alunos, dinâmica de aulas, contato com elaboração 

de aulas e como elas são feitas pelos professores. Essas atividades capacitam o aluno 

para futuras questões profissionais e acadêmicas. 

 
E-mail: amanda.mendes@gmail.com 
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O PAPEL DA MONITORIA NA FORMAÇÃO DOS DISCENTES DE ENFERMAGEM 

NA DISCIPLINA DE PARASITOLOGIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATA HEISLER NEVES ALVES DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Ivaneide de Almeida Ramalho 

 
A monitoria acadêmica é uma atividade extracurricular destinada aos estudantes de 

graduação com o objetivo de despertar o interesse a partir das inúmeras atividades 

ligadas ao ensino, sob supervisão do professor/orientador. É sabido que esta 

atividade possibilita a troca de saberes, pois à medida em que se diminui a 

fragmentação do conhecimento, avança o aprofundamento nos conteúdos 

disciplinares. Quando a monitoria é desenvolvida para a formação de profissionais de 

Enfermagem, esta contribui muito no sentido de alcançar a melhor prática 

assistencial, visto que aprender a ensinar, é um elemento importante no 

desenvolvimento de uma das funções que assumirá o futuro profissional. Somado a 

isso, o monitor é instruído sobre algumas estratégias de ensino- aprendizagem para 

o perfeito entendimento dos sujeitos envolvidos no processo. O objetivo da monitoria 

em Parasitologia é permitir que os alunos desempenhem funções de mediadores, 

dando ao acadêmico uma aproximação do cenário profissional e uma maior reflexão 

sobre a utilização de toda essa prática como enfermeiro, já que promove estímulos 

para aperfeiçoar as habilidades técnicas, as relações interpessoais e toda a 

capacidade de liderar. Pensando nas inúmeras tarefas de monitores, destacam-se o 

auxílio na compreensão dos conteúdos com uma abordagem clara nos encontros 

destinados aos estudos sanando dúvidas, com orientações objetivas para que 

aconteça a própria manutenção do foco em temas de maior complexidade. A ajuda 

na idealização das diferentes atividades como seminários, projetinhos de educação e 

saúde, estudos dirigidos e a discussão das leituras complementares fazem que os 

monitores desenvolvam seus próprios mecanismos para repassar os diferentes 

conceitos, sendo um elo importante no processo pedagógico que se consolida em 

cada encontro objetivando a interação entre os envolvidos, pois o conhecimento 

isolado não supre a construção do saber no que determina uma formação completa 

entre o ser humano e o profissional que desponta dia após dia. A monitoria acadêmica 

na Enfermagem é uma atividade que exige dedicação, pois além de despertar 

aptidões no que se refere as habilidades em esclarecer dúvidas relacionadas às aulas, 

também desenvolve um importante trabalho, pois treina o aluno aperfeiçoando seu 

olhar holístico em todas as esferas, sejam elas no âmbito familiar, coletivo ou até 

apontando os possível danos relacionados aos inúmeros casos que os futuros 

profissionais enfrentarão ao longo de suas carreiras. Conclui-se que monitoria na 

formação dos discentes de Enfermagem na disciplina de Parasitologia prepara o aluno 

para as diversas situações ao longo do exercício profissional no sentido de saber 

identificar as vulnerabilidades, desenvolver a empatia e ainda saber intervir 

oferecendo a melhor assistência, promovendo a melhor educação em saúde. 

Portanto, a monitoria é uma atividade bastante significativa, pois dá a oportunidade 

tanto para a formação pessoal quanto profissional do aluno- monitor. 

 
E-mail: renataheisler@uerj.br 
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TRABALHO DE CAMPO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO NA 

DISCIPLINA: BIOLOGIA E TAXONOMIA DE PTERIDOPHYTA, 

GYMNOSPERMAE E ANGIOSPERMAE 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SEBASTIAO JOSE DA SILVA NETO 

Estagiário(s):  
Kemily Toledo Quiroga Leite 

Lara Serpa Jaegge Deccache 

 
O curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

oferece disciplinas obrigatórias básicas, tais como: Biodiversidade Vegetal I (IBRAG-

12144) e Biodiversidade Vegetal II (IBRAG-12145) e disciplinas eletivas, tais como 

a Biologia e Taxonomia de Pteridophyta, Gymnospermae e Angiospermae (IBRAG-

12228), que tem como objetivos principais: passar aos alunos uma base sólida de 

conceituação teórica associada a práticas de campo; colocar o aluno em contato 

direto com os ecossistemas naturais, oferecendo condições ideais para fixar novas 

ideias e exercitar a interdisciplinaridade; possibilitar aos alunos verificar aspectos da 

paisagem da região e a importância da conservação da diversidade biológica; 

incentivar o desenvolvimento de algumas habilidades básicas nos alunos, como a 

observação, a criatividade, a autonomia, a pesquisa, a extrapolação, a elaboração de 

conhecimentos prévios e a sistematização do conhecimento científico; possibilitar aos 

alunos confrontar o conhecimento obtido com a observação e análise de dados 

concretos através das visitas aos locais selecionados e despertar nos alunos a 

importância de se preservar o meio ambiente e a conscientização sobre o impacto da 

ação do homem no espaço biogeográfico. Uma das ferramentas utilizadas na 

disciplina é promover a imersão do aluno em um trabalho de campo no Parque 

Nacional do Itatiaia (PARNA Itatiaia), bioma Mata Atlântica, durante 10 dias. Os 

parques nacionais são a mais popular e antiga categoria de unidades de conservação 

do Brasil e possibilita a realização de pesquisas científicas e atividades didáticas. Esta 

atividade põe o aluno em contato com uma realidade que o convida a observar, 

discorrer, olhar para buscar o desconhecido, indagar conceitos e discutir conteúdos, 

além de aprender a reconhecer as principais famílias e espécies da flora local. 

Proporciona, também, o aprendizado teórico e prático, onde o aluno aprende as 

metodologias de coleta e análise, o aproximando também do cenário profissional. 

Dentre os produtos propostos está a produção de guias ilustrados de identificação de 

campo visando à divulgação científica junto aos frequentadores do PARNA Itatiaia, 

disponibilizando informações sobre as plantas vasculares ocorrentes no Parque e 

destacando a importância da preservação da vegetação local. A realização do 

trabalho de campo tem atendido as propostas da disciplina, gerado experiências 

pessoais e profissionais nos alunos e benefícios diretos para a Unidade de 

Conservação. 

 
E-mail: sseba@terra.com.br 
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A PARTICIPAÇÃO DO PIBID BIOLOGIA (CEDERJ-UERJ) NO COLÉGIO 

ESTADUAL DOUTOR JOÃO MAIA, RESENDE, RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  
CELLY CRISTINA SABA 

FLAVIO DOS SANTOS GONÇALVES 

ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
ANA CARLA KULINA SIMON ESTEVES HERINGER 

ANA CAROLINE PEREIRA BALBINO 

BRUCE CORREA MEDEIROS 

GABRIELA ALBINO MENDONCA DE OLIVEIRA LIMA 

GESIANE XAVIER COSTA 

ISABELLE LOPES PINTO 

LETICIA SAMPAIO SILVA 

MITSUHIRO FONSECA SASAKI 

RAPHAEL JOSE FRANCO RIBEIRO 

TAIANE DOS SANTOS MONTEIRO DE JESUS 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Capes visa 

inserir os alunos de licenciatura no ambiente das escolas públicas e, assim, aprimorar 

a formação destes estudantes, bem como desenvolver a educação pública. O 

subprojeto Biologia é composto por dois núcleos, um para as unidades de ensino 

presencial e outro para o ensino à distância. O núcleo do PIBID Biologia (CEDERJ-

UERJ) para o ensino à distância tem atuado em três colégios estaduais, dois de 

Resende e um de Magé. Um dos locais de atuação do projeto em Resende é o Colégio 

Estadual Doutor João Maia, com a participação de oito alunos do CEDERJ bolsistas, 

dois alunos voluntários e um professor supervisor. O CE Doutor João Maia fica 

localizado no centro de Resende e atende o ensino médio regular, a educação de 

jovens e adultos e os últimos anos do ensino fundamental II. Num primeiro momento, 

os alunos do PIBID participaram das aulas regulares e de atividades programadas 

pelo colégio. A partir do início de 2019, os pibidianos passaram a desenvolver 

projetos em duplas ou trios, assim como projetos que contaram com a participação 

de todos. Um dos projetos realizados foi a organização da III Jornada de Educação e 

Saúde. Este evento teve duração de três dias e foi realizado na Câmara de Vereadores 

de Resende. Foi feita uma série de palestras a partir dos temas previamente 

sugeridos pelos alunos do ensino médio. Outro projeto, intitulado “Um pedaço de 

natureza”, tentou apresentar para os alunos os temas “ecossistemas” e 

“comunidades” a partir da construção e manutenção de um terrário. O projeto 

também procurou utilizar o método científico para que os alunos pudessem 

interpretar o desenvolvimento deste miniecossistema. O projeto “Oficina de 

Microscopia” teve como objetivo propiciar aos alunos maior familiarização com o 

ambiente de um laboratório. Os alunos aprenderam a utilizar um microscópio e 

prepararam lâminas de tecidos animais e vegetais para observação. O projeto 

“Cultivando Protozoários” voltou a utilizar o recurso da microscopia para mostrar aos 

alunos a diversidade de microrganismos, em especial de protozoários, existente em 

águas fluviais. Para tanto foi coletada água do Rio Paraíba do Sul e as amostras foram 

observadas ao longo de três dias. Está em andamento também, com a participação 

de todos os pibidianos, a implantação de um clube de ciências no CE Doutor João 
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Maia. Para o segundo semestre está previsto o desenvolvimento de novos projetos, 

assim como a divulgação dos resultados em dois encontros voltados ao PIBID a serem 

realizados em novembro de 2019. 

 
E-mail: lupa@crivano.com 
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A PARTICIPAÇÃO DO PIBID BIOLOGIA (CEDERJ-UERJ) NO COLÉGIO 

ESTADUAL PEDRO BRAILE NETO, RESENDE, RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  
CELLY CRISTINA SABA 

MICHELE APARECIDA PEREIRA 

ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
AMANDA RODRIGUES COSTA 

ANA BEATRIZ DA SILVA DE CASTRO 

BIANCA CAMILA DE SOUSA CARDOSO 

EBENEZER DE PAULA CARVALHO 

JESSICA DA ANUNCIACAO BARBOSA 

MARCELA CASSIA PROCOPIO OZORIO 

MARIA NILZA CUSTODIO 

SEFHORA ALVES DA SILVA DOS SANTOS 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Capes visa 

aproximar os alunos de licenciatura das escolas públicas e, assim, aprimorar a 

formação destes estudantes, bem como desenvolver a educação pública. O 

subprojeto Biologia é composto por dois núcleos, um para as unidades de ensino 

presencial e outro para o ensino à distância. O núcleo de PIBID Biologia (CEDERJ-

UERJ) para o ensino à distância tem atuado em três colégios estaduais, dois de 

Resende e um de Magé. Um dos locais de atuação do projeto em Resende é o Colégio 

Estadual Pedro Braile Neto, com a participação de oito alunos do CEDERJ bolsistas e 

uma professora supervisora. O CE Pedro Braile Neto fica localizado no bairro Jardim 

Jalisco e atende o ensino médio regular e o curso normal. Nos primeiros seis meses 

de desenvolvimento os alunos bolsistas participaram das aulas regulares e de outras 

atividades propostas pelo colégio, sendo reservado um segundo momento para 

desenvolverem projetos próprios. Pode-se destacar desta fase inicial a participação 

dos alunos na “Feira do Conhecimento”, na qual os bolsistas do PIBID participaram 

montando uma “casa ecológica”, além de apresentarem uma série de experimentos. 

Desde o começo de 2019, os alunos de PIBID passaram a desenvolver, 

individualmente ou em grupos, projetos relacionados a diversos temas pertinentes 

ao ensino de biologia. Um dos projetos realizados foi intitulado “Reforço do Futuro” 

e foi iniciado com a identificação de alunos com necessidade de reforço escolar nas 

disciplinas de Biologia, Física e Matemática. Desde então têm sido realizada 

atividades alternativas fora do horário de aulas regulares com esses alunos. O 

segundo projeto foi sobre o tema “Células Eucariontes e Procariontes” e foi realizado 

com turmas do primeiro ano. Os alunos de ensino médio foram orientados na 

produção de modelos didáticos e na preparação de apresentações acerca do tema. 

Foi realizado também um projeto de educação ambiental, a partir de aulas teóricas 

e debates, focado nos problemas relacionados ao uso excessivo de plásticos no Brasil. 

Foi iniciado um projeto sobre compostagem e alimentação saudável com alunos do 

curso normal. Este projeto está sendo realizado a partir de debates e da criação de 

uma composteira e de uma horta no colégio. Também está sendo realizado um 

projeto de observação de fenômenos astronômicos, com atividades teóricas e 

práticas. Para o segundo semestre está previsto o desenvolvimento de novos 
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projetos, assim como a divulgação dos resultados em dois encontros voltados ao 

PIBID a serem realizados em novembro de 2019. 

 
E-mail: lupa@crivano.com 
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A PARTICIPAÇÃO DO PIBID BIOLOGIA (CEDERJ-UERJ) NO COLÉGIO 

ESTADUAL VISCONDE DE SEPETIBA, MAGÉ, RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  
CELLY CRISTINA SABA 

JULIANA FARIA RODRIGUES 

ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
ALICE ARAUJO DA COSTA 

CINARA DA SILVA FONSECA ALMEIDA 

HELOAMIR PAIVA DA CONCEIÇÃO 

JAQUELINE SOUZA DIAS 

JULIANA DA SILVA E SILVA 

KATHLEEN GONCALVES FERREIRA DA SILVA BAPTISTA 

REJANE SOUZA DE ABREU 

THAYS BRAGA ALMEIDA 

VICENTE DE PAULO LIMA GONÇALVES 

VIVIANE FERREIRA ANDRADE BENEVENTE BORGES 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Capes visa 

estreitar os vínculos dos futuros mestres com as escolas públicas e, desta forma, 

promover uma melhor formação para estes profissionais, bem como a melhoria da 

educação pública. O subprojeto Biologia é composto por dois núcleos, um para as 

unidades de ensino presencial e outro para o ensino à distância. O núcleo de PIBID 

Biologia para o ensino à distância tem atuado em três colégios estaduais, um de 

Magé e dois de Resende. Em Magé o projeto está sendo desenvolvido no Colégio 

Estadual Visconde de Sepetiba, com a participação de oito alunos do CEDERJ 

bolsistas, duas alunas voluntárias e uma professora supervisora. O CE Visconde de 

Sepetiba fica localizado no centro de Magé e atende, desde 2018, não apenas o 

ensino médio regular, mas também o ensino médio integral, com formação voltada 

ao empreendedorismo. Inicialmente os alunos do PIBID se ambientaram, 

participaram e auxiliaram na organização de diversas atividades programadas pelo 

colégio. Pode-se destacar, entre elas, o projeto “Eu Cidadão” e a “Feira de ciências 

da natureza com foco em matemática”. A partir do início do ano, os alunos de PIBID 

passaram a desenvolver, individualmente ou em dupla, projetos relacionados a 

diversos temas pertinentes ao ensino de biologia. Três projetos envolveram a 

temática da Educação Ambiental. O primeiro deles teve como objetivo trabalhar 

temas de Educação Ambiental por meio de jogos. Este projeto tentou fazer com que 

os alunos percebessem como atividades do dia a dia podem impactar, de forma 

positiva ou negativa, o meio ambiente. O segundo projeto pretendeu, a partir da 

criação de um bromeliário no colégio, abordar questões relativas a ecossistemas, 

botânica, conservação de plantas nativas, dengue, polinizadores, entre outras. O 

terceiro projeto objetivou utilizar a fotografia como ponto de partida para identificar, 

debater e propor soluções para alguns dos problemas sócio ambientais do entorno 

do colégio e de outras partes do Município de Magé. Outro projeto abordou os 

diferentes tipos celulares e a sua organização em tecidos a partir de modelos 

didáticos e jogos. Por fim, o quinto projeto teve como objetivo integrar os alunos 

com necessidades especiais com o restante do corpo discente, a partir de uma 

atividade de construção e manutenção de terrários, além de abordar temas relativos 
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à botânica e ecossistemas. Para o segundo semestre está prevista a realização de 

novos projetos, assim como a divulgação dos resultados em dois encontros voltados 

ao PIBID a serem realizados em novembro de 2019. 

 
E-mail: lupa@crivano.com 
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APROXIMANDO OS SABERES ACADÊMICOS DOS SABERES ESCOLARES: 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA EM BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Audrey Santos Pimentel Machado 

Maria Cristina Ferreira dos Santos 

Estagiário(s):  
Adalto de Oliveira Lima Neto 

Caio de Araújo Souza 

Letícia da Silva Cardoso 

Luana de Paula Parreira 

Mariana Gomes Brício 

Marlon Silva de Oliveira 

Mayla Ramos Duarte Brand 

Nathalia de Oliveira Floriano 

Nathália Carvalho de Albuquerque 

Yan Rezende Barreto Ferreira 

 
Um dos objetivos deste projeto é o desenvolvimento de metodologias alternativas 

para o ensino de Biologia, a partir da observação dos espaços e do contexto escolar. 

A unidade escolar conveniada é o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior que foi criado 

em 24 de janeiro de 1963. O colégio está situado no bairro da Tijuca (Praça da 

Bandeira), zona norte do Rio de Janeiro e atende alunos de vários bairros da cidade. 

Sua estrutura dispõe de 19 salas de aula, laboratório de Informática, biblioteca, 

auditório, laboratório de Ciências (Química, Física e Biologia), quadra poliesportiva, 

sala de recursos audiovisuais, refeitório e pátio coberto. A parceria entre o colégio e 

a universidade tem promovido a troca de experiências, a formação continuada do 

professor e tenta diminuir a distância entre o meio acadêmico e o Ensino Regular. 

Neste projeto os discentes são avaliados pela participação em reuniões de 

planejamento das atividades com os coordenadores e supervisores; leitura e 

discussão de textos selecionados; elaboração de relatórios; análise das concepções 

dos estudantes; elaboração e aplicação dos materiais didáticos e textos de apoio, 

além da realização de atividades e eventos na escola. Ao longo dos 10 primeiros 

meses de projeto foram realizadas leituras e discussão de textos, aliadas a 

observações do ambiente escolar, como forma de aproximação à compreensão da 

realidade da escola e entorno, incluindo os diferentes espaços como laboratório de 

Ciências e o auditório, visando inclusive a participação de docentes de outras 

disciplinas. Paralelamente, foram feitos levantamentos e análises das concepções dos 

alunos sobre conteúdos de Biologia, visando à identificação de suas necessidades e 

expectativas de mudanças. Os discentes participaram de reuniões pedagógicas e 

centros de estudos da escola, com o objetivo de integrar os alunos nos diversos 

momentos em que as atividades escolares são planejadas e revistas, destacando a 

importância do replanejamento constante. Outras atividades importantes foram 

realizadas fora do ambiente escolar, em espaços não formais de ensino, que podem 

contribuir para o entendimento assuntos curriculares de uma forma contextualizada 

e interdisciplinar como o Parque Lage e o Parque Nacional da Tijuca (Setor Floresta). 

O objetivo dessas atividades foi de fornecer aos licenciandos as orientações e os 

embasamentos teóricos e metodológicos necessários para que possam planejar e 

desenvolver aulas em diferentes modalidades didáticas, reconhecendo as 
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especificidades das diversas situações e públicos escolares. A atuação dos discentes 

também foi destaque na execução das atividades da escola, como a concepção e a 

montagem de exposições e feiras de Ciências. 

 
E-mail: deiaespinola@gmail.com 
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ALTERAÇÕES BIOENERGÉTICAS E MITOCONDRIAIS INDUZIDAS PELA LQB 

303 EM FORMAS EPIMASTIGOTAS DE TRYPANOSOMA CRUZI. 

Área temática: Ciências Biológicas / Bioquímica / Bioquímica de Microorganismos 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NATALIA PEREIRA DE ALMEIDA NOGUEIRA 

Estagiário(s):  
Carolina Macedo Machado 

 
O Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas, uma doença tropical 

negligenciada e um importante problema de saúde pública na América Latina, onde 

é endêmica. Devido aos movimentos migratórios, a doença se tornou global e estima-

se que 7 milhões de pessoas estejam infectadas em todo o mundo. O parasita 

apresenta um ciclo biológico heteroxênico com 3 formas evolutivas principais: 

epimatigota, tripomastigota e amastigota. Dentre muitas características celulares 

singulares do parasito, podemos destacar a presença de uma única mitocôndria, que, 

durante seu ciclo de vida, sofre muitas alterações na forma e na plasticidade 

funcional. Ao longo do ciclo de vida do parasito, as formas epimastigotas proliferam 

no intestino do vetor, um ambiente rico em moléculas pró-oxidantes que favorecem 

sua proliferação. A quimioterapia da doença se limita ao Nifurtimox e Benznidazol, 

fármacos que possuem efeitos colaterais e baixa eficácia na fase crônica da doença. 

Por isso, há uma enorme necessidade por buscas de novas alternativas mais eficazes. 

O PBN, um nitrocomposto, tem sido usado para aprisionar radicais livres, sendo um 

potente antioxidante, demonstrando alta atividade farmacológica em modelos de 

doenças cujo metabolismo oxidativo possui papel central. Nesse contexto, o objetivo 

do presente trabalho foi investigar o efeito de um derivado de PBN, a LQB303 in vitro 

sobre a bioenergética mitocondrial das formas epimastigotas do parasito. Para tal, 

formas epimastigotas de T. cruzi (cepa Y) foram incubadas com diferentes 

concentrações do nitrocomposto por 48h/28ºC e contadas usando câmara de 

Neubauer. A fim de determinar possíveis alterações na fisiologia mitocondrial, 

utilizamos respirometria de alta resolução e citometria de fluxo com células tratadas 

ou não com o composto. Como resultado, as células tratadas reduziram 

significativamente seu crescimento, com IC50 estimado de 3 μM em 48 horas. 

Analisando a fisiologia mitocondrial de epimastigotas tratados, quando comparado 

ao grupo controle, observamos que houve redução da taxa de consumo de oxigênio 

dos parasitos na rotina (consumo basal de oxigênio), bem como houve redução do 

“próton leak” (vazamento de prótons e depleção da força próton motriz pela inibição 

da ATP sintase), ETS (capacidade máxima do sistema de transporte de elétrons) e 

ROX (respiração residual não mitocondrial). A avaliação da produção de espécies 

reativas (RS) por citometria de fluxo mostrou que na concentração dez vezes maior 

que a IC50, houve aumento de RS, quando comparado ao controle. Em conjunto, 

nossos resultados sugerem que a indução de alterações na fisiologia mitocondrial 

leva a uma deficiência no consumo de oxigênio por esses parasitas, podendo impactar 

negativamente a produção de ATP mitocondrial e contribuir para uma diminuição na 

proliferação do T. cruzi. 

 
E-mail: natty_nogueira@yahoo.com.br 
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ANÁLISE DOCUMENTAL E PROPOSTA DIDÁTICA SOBRE A TEMÁTICA 

CÂNCER PARA O ENSINO MÉDIO 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 

 
A saúde surgiu como um tema importante a partir do momento em que epidemias 

de doenças graves levavam a um grande número de mortes da população brasileira. 

Por causa disso, durante a história do país surgem práticas educativas em saúde 

como a educação higienista e educação sanitarista a fim de ensinar a população como 

se prevenir as doenças. Para tanto, no século XX o tema saúde passa a ser 

institucionalizado e introduzido e desenvolvido nos documentos curriculares, assim 

como conceitos como educação em saúde e promoção da saúde são estabelecidos. 

Dentre as doenças atuais que assolam a população brasileira, o câncer destaca-se 

como a segunda causa de morte no país. Além do mais, o câncer é considerado um 

dos principais problemas de saúde pública em países em desenvolvimento. O instituto 

nacional do câncer estimou para o biênio de 2018/2019 no Brasil a incidência de 600 

mil novos casos para cada ano, enquanto a Organização Mundial da Saúde estima 

que 8,8 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos no mundo. Diante disso, 

o câncer destaca-se como um tema de grande relevância na contemporaneidade. 

Sendo assim, este trabalho foi centralizado na temática câncer e ensino, tendo como 

objetivo discutir a importância o tema câncer no ensino médio. Para isso, realizou-se 

uma analise qualitativa nos seguintes documentos curriculares: Parâmetros 

curriculares Nacionais- Orientações complementares ao PCEM (PCN+), Currículo 

Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, Currículo mínimo do estado de são Paulo e Base 

Nacional Comum Curricular. Em seguida, foi feita uma análise quantitativa por meio 

da busca por descritores nas últimas cinco edições bienais do evento Encontro 

Nacionais de Pesquisa de Educação em Ciências, em procura de trabalhos que 

abordassem a temática câncer. Após isso, foi elaborada uma proposta de atividade 

didática, a partir da perspectiva da alfabetização cientifica, com ênfase em práticas 

argumentativas e baseada no ensino investigativo, para inserção da temática câncer 

no ensino médio. Os resultados foram apresentados e posteriormente discutidos. 

Concluiu-se que a temática câncer foi abordada em três dos quatro documentos 

curriculares analisados. Além disso, também foi possível concluir que nos últimos dez 

anos no Encontro Nacionais de Pesquisa de Educação em Ciências nenhum trabalho 

que relacionasse o ensino da temática foi apresentado. Seguidamente, a proposta 

didática sugerida para implementação da temática câncer no ensino médio visa que 

os estudantes construam seus próprios conceitos sobre o tema e que, após 

sensibilização, possam repensar questões relacionadas á promoção da saúde e 

princípios estruturantes para a prevenção da doença. 

 
E-mail: rosane.meirelles@uerj.br 
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TRILHA SENSORIAL DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA (RJ): UMA 

PROPOSTA DE GUIA DE CAMPO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SEBASTIAO JOSE DA SILVA NETO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Andréa Espinola de Siqueira 

Estagiário(s):  
Thiago de Souza Gonzalez 

 
Habitamos uma sociedade com intenso ritmo de exploração da natureza, sem 

percebermos o quadro praticamente irreversível de degradação ao qual estamos 

submetidos. É imprescindível buscarmos formas de sensibilização ambiental, 

interpretação ambiental e inclusão nos espaços naturais como uma forma de 

transformar a relação entre os indivíduos e o ambiente, através de contextualizações 

socioambientais da Educação Ambiental crítica. O Parque Nacional do Itatiaia (PARNA 

Itatiaia ou PNI), primeira Unidade de Conservação do país, é muito valorizado na 

região como atração turística por suas belezas cênicas e naturais, além do seu papel 

como área de proteção e Educação Ambiental. Tornar espaços naturais acessíveis 

não é uma tarefa fácil, apesar de todo o esforço do PNI para respeitar as diferenças 

e as particularidades de cada um e tornar o Parque um ambiente acessível. Como 

um espaço não formal de ensino, o PNI apresenta uma infinidade de possibilidades 

de abordagens de conteúdos da educação básica, permitindo, através da Educação 

Inclusiva, que esse espaço seja ocupado pelas pessoas. O objetivo do trabalho foi à 

elaboração de um guia de campo para a Trilha Sensorial do PNI no âmbito da 

Educação Inclusiva. O guia foi produzido após visitas ao local, levantamento 

bibliográfico, identificação das plantas e estudo das abordagens sensoriais para 

aplicação em conteúdos da educação básica. Após visitas mediadas com o público-

alvo, foram feitos aperfeiçoamentos na trilha, buscando auxiliar os professores da 

educação básica na utilização do espaço. Por ser uma trilha interpretativa, é possível 

ao professor contextualizar e abordar conteúdos interdisciplinares relacionados a 

Ciências/Biologia, Geografia, História e Educação Física. A Trilha Sensorial pode ser 

utilizada como um recurso pedagógico interdisciplinar, oferecendo oportunidade de 

vivenciar aulas fora do espaço regular da escola de maneira interativa e descontraída, 

valorizando as abordagens sensoriais. O desenvolvimento de guias de campo e 

práticas inclusivas em Unidades de Conservação ainda é recente no Brasil, sendo o 

PNI pioneiro na realização de atividades e materiais que possibilitem a transformação 

do Parque como um espaço inclusivo e acessível. Existem poucos trabalhos 

acadêmicos voltados para a temática da Educação Inclusiva em Unidades de 

Conservação e poucos registros de Trilhas Sensoriais no Brasil, constituindo-se "Guia 

de Campo da Trilha Sensorial do Parque Nacional do Itatiaia" no primeiro livro desta 

natureza publicado no país. 

 
E-mail: sseba@terra.com.br 
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A EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO PROJETO ILHAS DO RIO 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL 

Estagiário(s):  
Marcele Moura Vicente 

 
O Projeto Ilhas do Rio, patrocinado pela Petrobras através do Programa Petrobras 

Socioambiental e realizado pelo Instituto Mar Adentro no Monumento Natural das 

Ilhas Cagarras, promove pesquisa e divulgação científica sobre a primeira unidade 

de conservação marinha de proteção integral do Rio de Janeiro. Em sua terceira fase 

o Projeto ampliou a área de abrangência do estudo, contemplando as Ilhas Tijucas e 

Maricás, Ilha Rasa, Cotunduba e Lagoa Rodrigo de Freitas. Grande parte do material 

zoológico coletado para o levantamento biológico da área, iniciado em 2011, está 

depositado na coleção didático-científica da SAE (Seção de Assistência ao Ensino) do 

Museu Nacional. O procedimento de empréstimo dessa coleção viabiliza o uso do 

acervo como ferramenta em ações de mobilização social e educação ambiental do 

Projeto Ilhas do Rio. A aquisição do caminhão adaptado em exposição itinerante, na 

segunda fase do Projeto, permitiu que a divulgação do conhecimento gerado pelas 

pesquisas chegasse a diferentes regiões e públicos, sensibilizando um número maior 

de pessoas acerca da temática conservacionista. A exposição itinerante consiste num 

baú adaptado do veículo urbano de carga JAC T-140 com exposição fotográfica, 

televisão com exibição de filmes do Projeto com tradução para linguagem brasileira 

de sinais (LIBRAS) e acervo da coleção zoológica didático-científica da SAE. A coleção 

nos eventos é representada por lotes conservados em vias úmidas, secas e 

taxidermizadas. Ao redor do caminhão, um boneco manequim equipado como 

mergulhador, microscópio estereoscópico para observação de zooplâncton, painéis 

didáticos, livros do Projeto, material de divulgação e, dependendo do formato da 

exposição, uma tenda, que delimita o espaço infantil com atividades lúdicas. Através 

da análise das listas de presença assinadas pelo público, pode-se traçar um perfil dos 

visitantes das exposições itinerantes ao longo da fase III, no período entre 2018 e 

2019, quando ocorreram 14 exposições itinerantes, com um público total de 2641 

pessoas. Para cada um desses eventos houve registro de saída da coleção da SAE, 

num total de 428 lotes emprestados para o Projeto, que farão parte da estatística 

anual de empréstimos da SAE. A análise das listas gerou gráficos de profissão e 

origem, mostrando que o grande público das exposições itinerantes era formado por 

estudantes (ensino fundamental, médio e superior) e moradores do estado do Rio de 

Janeiro. A exposição itinerante promove o conhecimento científico numa linguagem 

acessível, cumprindo seu papel no que diz respeito à democratização da ciência e 

promoção do engajamento dos cidadãos nas questões de gestão e turismo 

sustentável da Unidade de Conservação (UC). Além disso, leva o acervo do Museu 

Nacional, parceiro do Projeto Ilhas do Rio, para diferentes ações extramuros e 

aproxima as escolas públicas e particulares da educação não-formal em ciências. 

 
E-mail: douglasgeia@gmail.com 
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AS AVES ATRAVÉS DA JANELA 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Comportamento Animal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RICARDO TADEU SANTORI 

Estagiário(s):  
José Vitor Maciel Melo 

 
O audiovisual está cada vez mais presente nas atividades docentes e discentes na 

pesquisa, no ensino e na extensão, existindo uma demanda crescente. Devido ao seu 

dinamismo e por mexer com as emoções, os vídeos são ótimas ferramentas 

educacionais para atrair de forma agradável a atenção do público escolar para 

determinado assunto. O Brasil possui uma das mais ricas avifaunas do mundo, com 

o número estimado de mais de 1832 espécies. Isto equivale cerca de 57% das aves 

residentes da América do Sul. Além disso, estão amplamente presentes em todo o 

mundo, são facilmente observadas através de técnicas de baixo custo e podem ser 

monitoradas ao longo do tempo com relativa facilidade. As aves estão entre os 

animais mais bem conhecidos pelas pessoas em geral, são facilmente observadas 

mesmo nas cidades e podem ser bons indicadores da qualidade do ambiente. Por 

esses motivos, fornecem ótimos exemplos para o ensino de biologia e para a 

educação ambiental. Os vídeos sobre aves aplicados ao ensino e divulgação da 

ciência, além do seu caráter informativo, podem estimular o desenvolvimento do 

pensamento conservacionista, fundamental para a educação ambiental e 

conscientização sobre a importância da conservação da biodiversidade. Com a 

produção de vídeos educativos sobre aves, nos propomos a explicar por meio de uma 

mídia, um pouco da biologia de aves urbanas e, por meio delas, estimular o 

desenvolvimento de um pensamento conservacionista, comprometido com a 

conservação da biodiversidade. Desde o ano de 2012 temos produzido vídeos para 

uma série de vídeos intitulada “As aves através da janela” (Ed. FFP/UERJ – ISSN 

22389725). Os vídeos são produzidos no Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências da 

FFP e a nossa proposta é produzir dois vídeos por ano e divulgar esse material na 

internet, no canal de vídeos do NUPEC 

(https://www.youtube.com/user/CanalNupec), assim como distribuir os DVDs 

produzidos em instituições de ensino. O trabalho é interdisciplinar, envolvendo 

professores de diferentes áreas da biologia, pedagogia, geografia e literatura. As aves 

são filmadas em diversos ambientes urbanos, como parques, praças, quintais e 

jardins, em seus diferentes aspectos. Além de tratar da sua biologia, busca-se 

relacionar as aves filmadas com elementos da cultura nacional, como músicas, 

poesias e lendas relacionadas a cada espécie. No canal de vídeos do NUPEC já podem 

ser assistidos os vídeos produzidos. O uso educacional de vídeos sobre aves é uma 

forma de mostrar a importância de se usar tecnologias de informação e comunicação 

que cheguem a todos os tipos de pessoas. Ao colocar nestes vídeos aspectos sobre 

a biologia das aves, as tornamos conhecidas e compreendidas por todos e, como 

consequência, suas chances de serem preservadas aumentam, pois aprendemos a 

admirá-las e a valorizá-las, reconhecendo seu papel no ambiente. 

 
E-mail: rsantori.uerj@gmail.com 
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ATIVIDADES PRÁTICAS DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS: MATERIAIS E 

COLEÇÕES DIDÁTICAS 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Roberto da Silva Alves 

 
Nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas atividades de organização e manutenção 

do herbário e de outras coleções didáticas nos laboratórios de Ciências e Biologia do 

CAp/UERJ e elaborados materiais educativos para o desenvolvimento de atividades 

em aulas de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. As atividades foram 

realizadas de acordo com o planejamento de professoras dos anos iniciais e 

relacionaram-se a práticas para alunos do 1º e 5º anos do ensino fundamental, com 

o objetivo de estimular a participação nas aulas e a aprendizagem dos alunos. Entre 

as atividades realizadas em 2018 e 2019 com alunos e professoras regentes das 

turmas do quinto ano incluem-se: organização de roteiro e material para experimento 

de extração do DNA de banana; montagem de um modelo didático do sistema 

respiratório feito com uma garrafa pet; elaboração de material relacionado ao 

sistema sensorial; auxílio na realização de atividade de campo na Fiocruz; e 

organização de roteiro e material para experimentos associados a alimentos e 

digestão, como o de identificação de alimentos ricos em carboidratos. Também no 

quinto ano foram elaborados roteiros e organizados materiais para outros 

experimentos, como: aquele para demonstrar a ação de enzimas que hidrolisam 

carboidratos, com água residual do cozimento de batatas, saliva e tintura de iodo; 

outro experimento para simular a ação do suco gástrico, com adição de vinagre a um 

recipiente com água e outro com leite, e depois um ovo com casca; organização de 

modelos didáticos sobre o sistema digestório humano, no laboratório de ciências. Os 

alunos do quinto ano se mostraram muito participativos durante as aulas práticas, 

com interesse em todas as etapas das atividades experimentais. Após o término dos 

experimentos, foram realizadas rodas de conversa com as professoras sobre os 

temas abordados nessas atividades. Com as turmas do primeiro ano do ensino 

fundamental, as atividades incluíram a manutenção e organização de coleções de 

artrópodes para apresentação aos alunos do CAp/UERJ no laboratório de ciências e 

aplicação de questionários sobre os animais estudados. Os alunos mostraram-se 

participativos e animados nas atividades desenvolvidas no laboratório de ciências. A 

elaboração de materiais didáticos e a manutenção e organização das coleções no 

CAp/UERJ têm contribuído para a realização de atividades em aulas de ciências por 

licenciandos, estudantes dos anos iniciais e professoras regentes, ampliando a 

construção de saberes e práticas no cotidiano da escola. Apoio: SR1-UERJ 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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CONHECENDO MAIS SOBRE OS PEIXES DA BACIA DO RIO ALDEIA, SÃO 

GONÇALO, RJ 

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

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANA SOUZA LIMA 

Estagiário(s):  
Karoline Abichacra Gonçalves 

Larissa Pisão de Melo 

 
Nosso projeto objetiva aprofundar o conhecimento sobre composição e estrutura da 

ictiofauna da bacia do rio Aldeia, que corre pelos municípios de São Gonçalo e 

Itaboraí, no leste metropolitano do estado do Rio de Janeiro. Esta área é 

especialmente relevante por se tratar do último remanescente de água doce apenas 

parcialmente poluído dessa bacia, onde a quase totalidade dos riachos 

transformaram-se em valões. Nessa etapa do projeto, desenvolvida apenas no 

laboratório, temos investigado dados sobre a biologia das espécies, começando pelas 

mais frequentes. Assim, foram dissecados 238 exs. de Astyanax hastatus (presentes 

em 42 % das amostras) e 153 exs. de Hyphessobrycon bifasciatus (35 % das 

amostras). Os exemplares são etiquetados individualmente, pesados e são tomadas 

8 medidas corporais externas. Na dissecação, sob microscópio estereoscópico, são 

separados, identificados, pesados, medidos e armazenados os estômagos, intestinos, 

fígados e gônadas. A análise gástrica começa com a determinação do grau de 

repleção do órgão. Cada item é classificado de acordo com sua origem (autóctone, 

alóctone ou indeterminado), e tem seu volume calculado individualmente. Os 

estágios gonadais são determinados macroscopicamente em imaturos, maduros, 

semidesovados e esgotados. Por fim, os índices calculados são comparados com os 

da literatura. Os indivíduos de A. hastatus possuem de 18,1 a 55 mm de comprimento 

padrão, com 31,88% dos estômagos completamente cheios e 38,43% com até 25% 

de volume; apenas 1 ex. possuía estômago vazio. O quociente intestinal variou de 

0,21 a 1,15. Dos 30 itens alimentares listados, à exceção dos não identificados (40%) 

os mais frequentes foram restos vegetais (14%), embora todos os Insecta, somados, 

constituam 29%. O índice gonadossomático variou de 0,02 nos imaturos a 18,4 nos 

maduros. Os machos tiveram uma distribuição de estágios gonadais relativamente 

homogênea, com cerca de 30% em cada um dos estágios imaturo, em maturação e 

maduro. Mais da metade das fêmeas, porém (57.95%) estavam reprodutivamente 

maduras. Os 153 indivíduos de H. bifasciatus exibiram de 7,95 a 37,68 mm de 

comprimento padrão, tendo 47,06 % cerca de 25% de repleção dos estômagos; 

apenas 2 exs. possuíam estômago vazio. O quociente intestinal variou de 0,21 a 1,15 

e o índice gonadossomático variou de 0,055 nos imaturos a 13,12 nos maduros. 

Dentre os 15 itens alimentares, além dos restos não identificados (59,95%) os mais 

frequentes foram Clorophyta (9%) e Diptera, Ceratopogonidae (7,27%); os insetos 

representaram um total de 20,71% da dieta. Metade dos machos e 65,52% das 

fêmeas estavam reprodutivamente maduros; 36,36% dos machos e 31,035 das 

fêmeas eram imaturos; não foram encontrados indivíduos com gônadas esgotadas. 

 
E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
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ESTRUTURA E FLORÍSTICA NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO NÚCLEO 

DARCY RIBEIRO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI, 

RJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA ANGELICA MONTEIRO DE BARROS 

Estagiário(s):  
Thamyres Lima dos Santos 

 
A alta taxa de desmatamento e degradação na Mata Atlântica tem levado ao 

desaparecimento de várias espécies da flora. Apesar de ter sua área drasticamente 

reduzida, os fragmentos florestais ainda detêm importantes informações sobre a 

biodiversidade desse bioma, mesmo após décadas de isolamento. O objetivo desse 

trabalho foi analisar a composição e estrutura de três áreas de Floresta Ombrófila 

Densa no Núcleo Darcy Ribeiro (NDR) do Parque Estadual da Serra da Tiririca, 

localizado no município de Niterói, RJ. Foi adotada a metodologia amostragem em 

0,1 ha em 20 transectos de 2 x 50 m, totalizando 3000 m2, sendo as parcelas 

implantadas nas Serras do Cantagalo, Grande e Malheiro. Todos os indivíduos 

lenhosos com DAP>2,5 cm foram marcados, inclusive trepadeiras, sendo coletadas 

as plantas férteis e estéreis para identificação. O material foi herborizado e as 

amostras férteis foram incorporadas ao acervo do Herbário RFFP. Os parâmetros 

fitossociológicos foram calculados no Software FITOPAC 2.1. Nas três áreas foi 

marcado um total de 498 indivíduos, pertencentes a 194 espécies e 46 famílias. A 

mais rica em espécies é o Malheiro (111 spp.), seguido da Serra Grande (75) e 

Cantagalo (66). Os resultados destacam as famílias Leguminosae (31 spp.), 

Myrtaceae (22), Lauraceae (13), Sapindaceae (12), Bignoniaceae (11), 

Euphorbiaceae (10) e Rubiaceae (9), que perfazem 52% do total inventariado. Os 

gêneros mais ricos foram Eugenia (10 spp.), Machaerium (6), Casearia e Ocotea (5 

cada), Actinostemon, Ficus, Paullinia e Piper (3 cada). As espécies arbóreas 

sobressaem (160), seguidas das trepadeiras (34) e arbustos (15). A maioria das 

espécies não possui classificação sucessional (84 spp.), sendo 58 secundárias tardias, 

40 secundárias iniciais e 27 pioneiras. A análise estrutural mostrou que os maiores 

valores de área basal foram registrados no Malheiro e Cantagalo com 77,98 e 73,8 

m2/ha, respectivamente, enquanto na Serra Grande registrou-se o valor mais baixo 

de 46,95 m2/ha. Os maiores índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’) foram 

observados no Malheiro e na Serra Grande com 4,28 e 4,01 nat. ind-1., 

respectivamente, enquanto no Cantagalo registrou-se o valor mais baixo de 3,36 nat. 

ind-1. O índice de equitabilidade (J) variou entre 0,8 e 0,9. Em relação aos diâmetros 

e alturas obtidos nas três áreas, observa-se que as árvores emergentes alcançam 

até 30 m de altura com um diâmetro máximo de 62 cm. Entretanto, nota-se maior 

concentração na primeira classe de diâmetro e altura, com uma redução gradual nas 

classes superiores. No NDR a vegetação encontra-se em estágio avançado de 

sucessão secundária, após perturbações pretéritas associadas ao uso agrícola e à 

exploração seletiva de madeira, evidenciados pela presença de espécies frutíferas 

exóticas e de resquícios de carvão vegetal no solo de antigas carvoarias. Foram 

registradas espécies ameaçadas de extinção e novas ocorrências para o município de 

Niterói. 

 
E-mail: angmb@uerj.br 
  



 
 

71 
 

 

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA: 

ATIVIDADES, METODOLOGIAS E MATERIAIS DIDÁTICOS 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Daiza Prado Vasconcellos Souza 

Lais Guimarães da Silva 

 
A Mata Atlântica é um dos maiores biomas brasileiros, que está presente em 

dezessete estados e corresponde a 12% do território do país. Ela representa a maior 

floresta ombrófila das Américas, perdendo somente para a Floresta Amazônica. 

Estende-se pelo litoral brasileiro da região Sul até o Nordeste. Apresenta grande 

biodiversidade, com mais de 8000 espécies de fauna e de flora endêmicas. Apesar 

de sua importância ecológica, a área original da Mata Atlântica foi reduzida a menos 

de 7,8%. Embora haja uma legislação de proteção ambiental, a Mata Atlântica vem 

sendo devastada e faz-se necessária uma Educação Socioambiental voltada para sua 

conservação. A produção de materiais didáticos sobre a importância da Mata Atlântica 

no Rio de Janeiro e conservação da diversidade biológica visa à sensibilização da 

população. Nesse projeto foram desenvolvidos materiais e metodologias que 

abordaram conteúdos sobre Mata Atlântica em perspectiva socioambiental. Entre os 

objetivos estão: elaborar e aplicar material educativo visando à educação e 

conservação ambiental; desenvolver atividades de educação socioambiental que 

atendam às necessidades da escola; e contribuir para a formação docente inicial e 

em exercício. É neste contexto que a presença do estagiário auxilia o professor na 

organização e realização de materiais didáticos durante as aulas práticas e nas 

dúvidas dos estudantes. Nesse processo, ele desenvolve e aperfeiçoa seus 

conhecimentos disciplinares e pedagógicos na área, que são de grande relevância 

para o seu futuro profissional docente. Em 2019 foi aplicado um questionário sobre 

a Mata Atlântica, para o levantamento e mapeamento dos conhecimentos sobre esse 

bioma, suas características, biodiversidade, localização e problemas socioambientais 

enfrentados, e depois apresentadas informações sobre esse bioma, e fazendo uso de 

imagens e explicando a importância da conservação da Mata Atlântica para o 

ambiente e sociedade, relacionando-o ao município de São Gonçalo. Também foram 

construídas hortas suspensas com a reutilização de garrafas pet e realizadas oficinas 

com os estudantes, sendo explicada a importância da confecção da horta para a 

saúde e para o ambiente, sem a utilização de agrotóxicos de forma a aproveitar as 

propriedades curativas das plantas. As atividades cumpriram objetivos disciplinares 

e pedagógicos na formação de licenciandos e estudantes da educação básica. As 

atividades práticas permitem aos estudantes articular teoria e prática e integrar 

conhecimentos a áreas ambientais. Esta proposta favorece o estreitamento das 

relações entre a universidade, escola e sociedade e enriquece as ações dos 

licenciandos na formação inicial. Apoio: SR-1/UERJ e CAPES 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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INVENTÁRIO DE PLANTAS RITUALÍSTICAS UTILIZADAS POR RELIGIÕES DE 

MATRIZES AFRICANAS NO VALE DO CÓRREGO DOS COLIBRIS, SERRA DA 

TIRIRICA, NITERÓI, RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA ANGELICA MONTEIRO DE BARROS 

Estagiário(s):  
Sara Kahwage Sarmento 

 
As religiões de matrizes africanas são manifestações que possuem como base algum 

culto africano que foi introduzido e modificado no Brasil, sendo a umbanda e o 

candomblé os de maior notoriedade. Essas religiões têm alta relação com natureza, 

sendo os lugares utilizados por essas comunidades apontados como territórios 

sagrados. Neles são apresentados distintos espaços ritualísticos com funções 

específicas. O culto pode ser realizado nos terreiros, que compreende dois setores: 

o espaço mato, representado por uma área verde e o espaço urbano que engloba as 

áreas edificadas, incluindo o barracão, a cozinha e os quartos dos Orixás. No entanto, 

a prática ritualística também é realizada em áreas florestadas. O presente estudo 

investigou a presença de plantas ritualísticas no espaço sagrado florestal fazendo um 

levantamento dos seus usos nas religiões de matrizes africanas no Vale do Córrego 

dos Colibris, Serra da Tiririca, localizado na Região Oceânica do município de Niterói, 

estado do Rio de Janeiro. É uma área de Mata Atlântica, com Floresta Ombrófila 

Densa Submontana e de Terras Baixas. Foram realizadas coletas de material fértil 

entre 2016 e 2018, sendo esse material herborizado, seco em estufa e incorporado 

ao Herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (RFFP). As espécies 

foram identificadas por meio de bibliografia especializada, comparações nos 

herbários e consultas aos especialistas. Registraram-se 27 espécies, sendo 17 

exóticas e 10 nativas, pertencentes a 20 famílias e 27 gêneros. O hábito mais 

representativo foi árvore (12), seguido de erva (10 spp.), arbusto (3), hemiepífita 

(1) e trepadeira (1). Há uma predominância de espécies exóticas (63%), 

provenientes das Américas (11%), Ásia (26%), África (15%) e Oceania (7%) 

Europeia (4%), sobre as nativas (37%). A forma de utilização predominante é a 

ritualística (27 spp.), seguida de alimentícia (11), ornamental (9), sombreamento 

(5), medicinal (3) e cerca viva (2). Nesse território sagrado as espécies nativas foram 

resignificada, como Fícus eximia Schott (figueira) sacralizada como Orixá Iroko 

representado na própria árvore. Outras espécies foram introduzidas para os cultos, 

como a Sansevieria trifasciata Prain (espada-de-São-Jorge). Plantas exóticas ao 

serem introduzidas estabeleceram-se nesse ambiente, que é parte de uma unidade 

de conservação (UC) de proteção integral, podendo vir acarretar invasão biológica, 

vindo a competir e deslocar espécies nativas da Serra da Tiririca. O Vale do Córrego 

dos Colibris é caracterizado como um território sagrado, no entanto, como parte de 

uma UC, tem como um dos principais a conservação da diversidade biológica e abriga 

uma flora nativa da Mata Atlântica com espécies raras e ameaçadas de extinção. 

Nesse sentido, é necessário entender esse lugar associando as questões 

socioculturais à conservação ambiental. 
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO NAS PARCELAS RAPELD NO MÓDULO LESTE DA 

ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ, BRASIL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 
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Dos remanescentes florestais mais bem estudados no estado do Rio de Janeiro 

quanto à diversidade biológica está a Ilha Grande, situada no litoral Sul, no município 

de Angra dos Reis. Constitui a maior ilha fluminense, onde a Floresta Ombrófila Densa 

encontra-se relativamente conservada. O objetivo foi avaliar as transformações 

causadas na composição florística e estrutural da floresta nas parcelas do módulo 

Leste, na vertente influenciada pelas atividades do antigo presídio de Vila Dois Rios. 

A metodologia empregada se baseia em parcelas de 250 m de extensão, que 

acompanham a curva de nível, onde são amostrados todos os indivíduos lenhosos 

com diâmetro à altura do peito (DAP)≥10 cm em uma faixa de 10 m e com DAP≥30 

cm em uma faixa de 20 m de cada lado da linha central da parcela. O módulo foi 

implantado em duas trilhas de 5 km e distantes 1 km entre si, com parcelas instaladas 

a cada 1 km ao longo das trilhas. Foram marcados 1.472 indivíduos arbóreos, sendo 

1.356 vivos e 116 mortos ainda em pé. A riqueza florística inventariada até o 

momento corresponde a 148 espécies, sendo uma Samambaia (Cyathea phalerata 

Mart.) e as demais Angiospermas. Estas últimas estão submetidas a 102 gêneros e 

47 famílias. As famílias com maior riqueza de espécies são Myrtaceae (24 spp.), 

Rubiaceae (14 spp.), Leguminosae (12 spp.), Euphorbiaceae (7 spp.), Annonaceae, 

Lauraceae, Melastomataceae (6 spp., cada) e Sapotaceae (5 spp.), perfazendo 54% 

do total. Os gêneros mais ricos são Myrcia (9 spp.), Eugenia (6 spp.), Psychotria (5 

spp.), Inga, Miconia e Myrsine (3 spp., cada). A parcela mais rica em termos de 

espécies é Curva Maravilha (81 spp.), seguida de Britador (61 spp.), Palmeiras (58 

spp.) e Estrada (41 spp.). Do total de indivíduos plaqueados, a maior abundância foi 

registrada na parcela Curva Maravilha (389 vivos/21 mortos), seguida de Britador 

(373 vivos/17 mortos), Palmeiras (306 vivos/48 mortos) e Estrada (288 vivos/30 

mortos). Foram registradas 70 novas ocorrências de espécies arbóreas. Outras 31 

foram encontradas nas listas de espécies ameaçadas. Dessas destaca-se Couratari 

pyramidata (Vell.) R. Knuth que é endêmica do estado do Rio de Janeiro, considerada 

rara e encontra-se em perigo de extinção. Quanto ao caráter sucessional, 36,5% das 

espécies foram classificadas como secundárias tardias, 27,1% são secundárias 

iniciais, 19,5% são pioneiras e 16,9% não possuem classificação. A retirada de 

madeira da mata para lenha e diversas construções nas áreas mais próximas às 

edificações do antigo presídio, além de roças para plantio de espécies alimentícias e 

forrageiras influenciaram na paisagem atual. As espécies pioneiras longevas, embora 

possam estar presentes tanto em áreas abertas como naquelas mais avançadas 

sucessionalmente, variam na dominância entre as áreas. Nas porções onde a 

influência antrópica foi menos intensa são encontrados estágios sucessionais com 

vegetação mais densa, com árvores com maior diâmetro. 

 
E-mail: angmb@uerj.br 
  



 
 

74 
 

 

O HERBÁRIO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA ANGELICA MONTEIRO DE BARROS 

Estagiário(s):  
Daniel Luiz da Silva Dutra Junior 

 
Um herbário consiste em uma coleção de plantas secas, herborizadas, mantidas em 

instalações apropriadas e em condições adequadas de conservação, servindo como 

documentação científica da biodiversidade da flora de um ecossistema, uma região, 

um país ou do mundo. O herbário pode auxiliar o ensino de ciências, pois constitui 

um excelente material didático utilizado nas aulas de botânica e áreas afins dos 

cursos de graduação em ciências biológicas (bacharelado e licenciatura) e pós-

graduações na área ambiental. O Herbário da Faculdade de Formação de Professores 

da UERJ foi criado em 1997 e tem como objetivos: manter uma coleção de plantas 

vinculadas aos projetos de pesquisa do Departamento de Ciências, com enfoque na 

Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro; auxiliar o ensino e pesquisa nas áreas de 

Botânica, Ecologia, Zoologia e Geografia e capacitar os estudantes nas técnicas de 

coleta e preservação do material botânico. A metodologia adotada compreende a 

coleta de plantas no campo; secagem em uma estufa a 60ºC; herborização do 

material; identificação com bibliografia específica, consulta aos especialistas e 

comparação com o acervo de coleções de outros herbários; manutenção da coleção; 

permuta e atualização nomenclatural. O herbário da Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ é registrado internacionalmente no Index Herbariorum com o 

acrônimo RFFP (http://sweetgum.nybg.org/science/ih/). É integrante da Rede 

Fluminense de Herbários e da Rede Brasileira de Herbários. Em 2013 foi credenciado 

como instituição fiel depositária de amostras de componentes do patrimônio genético 

pelo CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético). A coleção científica conta 

com um acervo de 19.500 exsicatas, representadas por Angiospermas (83,89%), 

Gimnospermas (0,01%), Samambaias e Licófitas (11,94%), Briófitas (2,54%), 

Fungos (1,28%) e Macroalgas (0,34%). Os municípios do estado do Rio de Janeiro 

com maior representatividade no herbário são: Niterói (34%), Angra dos Reis (11%), 

São Gonçalo (9%), Maricá (7%), Santa Maria Madalena (7%), Nova Iguaçu (5%) e 

Engenheiro Paulo de Frontin (4%), locais onde se concentram as pesquisas realizadas 

pelos professores de botânica do Departamento de Ciências (DCIEN) da FFP. O 

herbário também conta com o registro de novas ocorrências de plantas para o estado 

do Rio de Janeiro, espécies novas, raras e ameaçadas de extinção. Toda coleção 

científica está informatizada em planilhas Excel e encontra-se disponível para 

consulta online pelo sistema JABOT, vinculado ao Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (http://rffp.jbrj.gov.br/v2/consulta.php). Deste modo, 

além de constituir um importante acervo da biodiversidade florística dessas regiões, 

o herbário representa também uma importante ferramenta para a formação 

acadêmica dos alunos de biologia da FFP. 

 
E-mail: angmb@uerj.br 
  



 
 

75 
 

 

O QUE EXPLICA O SUCESSO DE UMA ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 

COMO INVASORA? O CASO DO MICO-LEÃO-DE-CARA-DOURADA 

INTRODUZIDO EM NITEROI-RJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
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O Mico-leão-da-cara-dourada (MLCD), Leontopithecus chrysomelas, é uma espécie 

ameaçada de extinção no critério C2ai. Originalmente endêmica da Mata Atlântica do 

sul da Bahia e extremo norte de Minas Gerais, a espécie foi introduzida na região do 

Parque Estadual Serra da Tiririca (PESET) localizada em Niterói, Rio de Janeiro, no 

final da década de 90. Num período inferior a 30 anos o número de micos-leões na 

região chegou a mais de 1.000 indivíduos. Este estudo tem como objetivo avaliar se 

o sucesso dos MLCDs introduzidos na Serra da Tiririca está relacionado com a 

ausência de predadores, com a grande disponibilidade de recursos ou ambos, uma 

vez que não são fatores mutuamente exclusivos. Para isso, comparamos as espécies 

comuns na dieta dos micos-leões em seu ambiente natural com as espécies presentes 

e assim disponíveis para os micos, na Serra da Tiririca. Avaliamos também a presença 

de potenciais predadores dos micos na Serra da Tiririca. Nossos resultados 

permitiram atualizar a lista de espécies-chave de árvores usadas na dieta dos micos-

leões-da cara dourada em seu ambiente original além da lista de potenciais 

predadores para a espécies. Comparando os resultados encontradaos em seu 

ambiente original com as informações disponíveis para a Serra da Tiririca, 

observamos que pelo menos 43 espécies e 70 gêneros de plantas que fazem parte 

da dieta dos micos-leões em seu ambiente natural também estão presentes na Serra 

da Tiririca, inclusive, espécies consideradas-chave para os micos´leões, como a jaca, 

Artocarpus heterophyllus, bastante abundante na Serra da Tiririca. A riqueza de 

espécies de de potenciais predadores registrados na serra da Tiririca é bem menor 

do que riqueza de espécies de potenciais predadores dos micos-leões em seu 

ambiente nativo. Além disso, acredita-se que a abundância dos mesmos seja 

relativamente baixa, devido à antropização encontrada na paisagem da Serra. A 

presença humana é um fator que certamente contribuiu para o sucesso dos micos-

leões na região, visto que os animais eram frequentemente alimentados por 

moradores e ou encontravam alimentos nos pomares das residências. Dessa forma, 

tanto a disponibilidade e abundância de recursos quanto a ausência ou baixa 

abundância de potenciais predadores dos MLCDs aliados a um aporte de alimento 

dados pela população do entorno do parque, foram fundamentais para o 

estabelecimento de uma população dessa espécie, no Estado do Rio de Janeiro. 

Concluímos que a antropização teve um papel fundamental no sucesso dos micos-

leões no PESET, seja alterando a disponibilidade de recursos, diminuindo riqueza e 

abundância de predadores como aumentando a oferta de recursos para os micos-

leões-da cara dourada. 
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OS INSETOS GALHADORES SEGUEM O SEU HOSPEDEIRO? DISTRIBUIÇÃO 

GEOGRÁFICA DE GALHAS FOLIARES EM ESPÉCIES DE MICROGRAMMA C. 

PRESL (POLYPODIACEAE) 

Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
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Apresentação: Pôster 
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Estagiário(s):  
Fernanda Gomes Batista 

 
Galhas são estruturas vegetais neoformadas induzidas principalmente por ácaros e 

insetos. Microgramma C.Presl (Polypodiaceae) é um gênero de samambaia epífita. 

Galhas caulinares e foliares já foram registradas em três espécies desse gênero: 

M.squamulosa, M. vacciniifolia e M. percussa. Autores propõem a hipótese de que a 

distribuição do inseto galhador/galha é similar à da planta hospedeira, estes 

mencionam a importância da análise de exsicatas de herbários, incluindo coleções 

virtuais, para auxiliar no conhecimento da distribuição geográfica das 

galhas/galhadores. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi registrar a 

presença de galhas foliares em seis espécies de Microgramma depositadas no 

herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e no herbário virtual do 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Jabot), com a finalidade de ampliar o 

conhecimento da distribuição geográfica das galhas/galhadores. Foram examinadas 

54 exsicatas no herbário da RFFP, e galhas foliares foram registradas em seis 

espécies: M. crispata, M. squamulosa, M. geminata, M. lycopodioides, M. percussa e 

M. vacciniifolia. Foram examinadas 430 exsicatas da coleção virtual do Jabot, em 165 

exsicatas (38,3%) houve registro de galhas, sendo 118 (Sudeste), 14 (Sul), 17 

(Nordeste), 11 (Norte) e 5 (Centro-oeste). Quanto aos biomas, todas as espécies 

apresentaram galhas na Mata Atlântica. Já no Cerrado foram registradas galhas em 

M. vacciniifolia e M. squamulosa; Caatinga, M. squamulosa, M. geminata e M. 

lycopodioides; Amazônia, M. lycopodioides e M. percussa. A espécie com o maior 

registro de galhas foi M. vacciniifolia, em 97 exsicatas, que representa 58,7%, do 

total examinado, tendo, sobretudo maior ocorrência no Sudeste. A maior frequência 

de coleta dessa espécie nessa região pode justificar esse resultado. Constatou-se 

também a maior frequência de galhas em folhas estéreis. Entretanto, em M. percussa 

e M. geminata a frequência das galhas foi a mesma em folhas férteis e estéreis. 

Ambas as espécies se destacam por apresentar folhas monomorfas, ou seja, estéreis 

e férteis são parecidas, enquanto as outras espécies apresentam folhas dimorfas, 

sendo férteis menores que as estéreis. Esses resultados sugerem que pode haver 

uma correlação entre a frequência das galhas e o tamanho foliar do hospedeiro. 

Nossos resultados indicam que as espécies de Microgramma apresentam galhas ao 

longo de toda sua distribuição geográfica. Entretanto, dados de outros herbários do 

Brasil, assim como de outras espécies de Microgramma deverão ser analisados para 

ampliar e estabelecer modelos de distribuição geográfica das galhas/galhador. Vale 

ressaltar que os dados apresentados, também irão servir para nortear trabalhos de 

campo a fim de localizar, criar e identificar os insetos galhadores. 
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PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS NO RIO DE JANEIRO 
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Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
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Luiza Carolina Pereira Vargas 

 
O uso de plantas para tratar doenças é tão antigo como a história da humanidade. 

Atualmente há um grande interesse no estudo das plantas medicinais no Brasil e no 

mundo. No Brasil, políticas públicas ressaltam a utilização de plantas medicinais, 

entre elas, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. A identificação e o uso correto de plantas medicinais são fundamentais 

para prevenir as intoxicações. Os efeitos tóxicos das plantas variam de acordo com 

a espécie, sendo comum náusea, vômitos, diarréia, desidratação, entre outros 

sintomas e, em casos extremos óbito. Os objetivos gerais do projeto são: o cultivo e 

manejo de plantas medicinais na estufa da FFP para distribuição à comunidade; a 

divulgação da importância da correta determinação das espécies, as formas de uso 

e indicações terapêuticas, e potenciais efeitos tóxicos; elaboração de materiais 

educativos e de divulgação sobre as plantas, seus usos e preparo. As atividades 

foram realizadas na estufa da FFP-UERJ e no Instituto de Educação Clélia Nanci, em 

São Gonçalo. Espécies foram selecionadas para formar a coleção de plantas 

medicinais na estufa da FFP-UERJ. A coleção recebe manutenção semanal, plantio de 

novas espécies, organização e catalogação das plantas. Ela tem como objetivo 

subsidiar as atividades de divulgação científica realizada por meio de visitas guiadas 

de estudantes da educação básica e do ensino superior, e produção de material 

informativo e didático. Outro propósito da coleção e a manutenção de matrizes 

aclimatadas para a propagação de mudas que são distribuídas à comunidade em 

geral. A produção de mudas é realizada por meio de sementes, estaquia de galho, 

estaquia de rizoma, rebentos ou mudas e divisão de touceiras. Entre as espécies 

cultivadas destacamos: alecrim, babosa, boldo, camomila, cana-da-brejo, capim-

limão, carqueja, cavalinha, erva-cidreira, erva-doce, guaco, hortelã, manjericão, 

menta, mirra, poejo, tranchagem e urucum. Na escola foram aplicados questionários 

para avaliar o conhecimento dos alunos sobre plantas medicinais e tóxicas, e 

realizadas atividades como rodas de conversas, jogos cooperativos, oficinas e 

exposições. O trabalho desenvolvido possibilita a formação de profissionais capazes 

de determinar corretamente espécies de plantas e cultivá-las, assim como, elaborar 

materiais didáticos e de divulgação científica para aplicação em diferentes espaços 

educativos. Os materiais educativos e de divulgação científica podem estimular o 

interesse pelo tema, visto que muitas pessoas desconhecem efeitos colaterais 

decorrentes do uso de plantas medicinais. Apoio: SR1/UERJ 
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ENSINO LÚDICO: PESQUISA E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A 

APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DEBORA DE AGUIAR LAGE 

Estagiário(s):  
Luiz Alberto de Souza Filho 

 
A fim de alcançar uma aprendizagem significativa, crítica e reflexiva é importante 

que o professor empregue ferramentas diversas que busquem dialogar com os 

conhecimentos prévios dos estudantes. Afinal, esta relação é uma condição 

motivadora que favorece a reflexão, a interpretação própria, a autonomia e o 

aprendizado. Entre os instrumentos pedagógicos, os recursos lúdicos são importantes 

pois viabilizam, não somente a diversão, mas também, oportuniza situações que 

podem ser exploradas, refletidas e resolvidas de diversas maneiras. Garante, dessa 

forma, o contato direto com o objeto do estudo e promove a construção de uma 

relação mais dialógica com os conteúdos. Esses atravessamentos ocorrem nas 

diferentes áreas do conhecimento, inclusive no ensino de biologia. Por isso, este 

projeto objetiva a instrumentalização de licenciandos em Ciências Biológicas para o 

ensino lúdico, visando o desenvolvimento de metodologias, recursos e materiais 

didáticos alternativos, capazes de contribuir para uma aprendizagem significativa em 

Biologia na educação básica. Como estudo exploratório, foi realizada uma pesquisa 

do tipo Estado da Arte nas atas do VII-XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 

em Ciências (ENPEC), onde se investigou os caminhos traçados pelo lúdico nas 

produções acadêmicas. Nesta pesquisa, apresentada e publicada nas atas do XII 

ENPEC, foi explorado o número de trabalhos que tratam esta temática, bem como o 

nível de ensino, as áreas do conhecimento, o contexto educacional e os recursos 

utilizados. Entre os recursos lúdicos mais empregados estavam os jogos, os modelos 

didáticos e as HQs. Ainda bem incipientes estavam as produções audiovisuais como 

filme e, ainda menos representados, os vídeos. Contudo, estes apresentam 

características lúdicas que são evidenciadas pelo prazer, proveito e motivação dos 

espectadores, condições essas que favorecem a aprendizagem. A partir desta análise 

inicial, então, direcionamos as etapas atuais do projeto. Atualmente, estudamos e 

produzimos animações pelo Animaker. Tais produções são endereçadas ao contexto 

educacional e, por conta disso, dialogam com os conteúdos disciplinares. Nos vídeos 

são incorporadas elementos de atualidades e questões cotidianas a fim de 

desencadear informações contextualizadas que produzam sentido significativo para 

os estudantes-espectadores. Afinal, como espectador o estudante é intelectualmente 

ativo, conforme sugerem estudos do diálogo entre a área do cinema e do audiovisual 

e a área do Ensino de Ciências. Como perspectivas futuras, temos a validação desses 

vídeos por professores e, posteriormente, analisá-los em suas práticas pedagógicas. 

Entendendo as produções teóricas, intelectuais e de pesquisa existentes nas 

estratégias de endereçamento envolvendo a produção, não restringindo à essas 

tecnologias apenas ao campo de práticas e de produtos. 

 
E-mail: deboralage@uerj.br 
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PARA CONHECER UM POUCO MAIS DA ZOOLOGIA... 

Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Zoologia Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANA SOUZA LIMA 

Estagiário(s):  
Paulo Henrique Rodrigues Carvalho 

 
Conceitos, conclusões e pontos de vista científicos são continuamente revistos e 

discutidos sob a óptica de processos culturais mais amplos. Essas novidades, quando 

se mostram boas propostas, são incorporadas pelos pesquisadores e depois, pouco 

a pouco, pelos professores dos diversos níveis de ensino. Como em outras áreas, a 

questão do ensino de zoologia e suas interfaces com o manejo dos recursos naturais 

e a qualidade de vida sofreu muitas mudanças em seu tratamento ao longo do tempo. 

Na Faculdade de Formação de Professores da Uerj, em São Gonçalo (RJ), em vista 

da nossa missão de preparar professores para atuação na sociedade, possuímos um 

rico acervo didático, destacando-se o acervo da coleção zoológica, composto de 

espécimes fixados, taxidermizados, esqueletos, carapaças, modelos e jogos 

didáticos. Produzimos, tanto nas atividades de estágio como com as turmas de 

graduação, uma grande gama de material didático relacionado à zoologia (entre 

outros assuntos) que fica disponível no acervo do Núcleo de Pesquisa e Ensino de 

Ciências da Faculdade. Estes modelos e jogos didáticos são, portanto, confeccionados 

pelos alunos do curso de Ciências Biológicas, e podem ser emprestados a qualquer 

interessado no ensino de ciências, sobretudo professores de Ciências e Biologia do 

ensino fundamental e ensino médio. Entretanto, a dificuldade do professor da escola 

básica em realizar a atualização de conteúdos e metodologias é grande, pois são 

muitos os assuntos que requerem sua atenção. Nosso objetivo com este projeto é 

incrementar o uso deste acervo e auxiliar seus usuários, fornecendo sugestões de 

roteiros de aulas e de atividades que podem ser realizadas com a inclusão de 

materiais que podem ser construídos pelo professor ou até mesmo por sua turma. 

Para isso, o aluno de ID e o de monitoria em Zoologia trabalham juntos, orientando 

os alunos de graduação na construção do material e incentivando o uso do material 

didático. Nosso principal foco de trabalho está relacionado à disciplina ministrada pelo 

coordenador, que inclui Equinodermas, Hemicordados e os grupos mais basais de 

Cordados: protocordados, peixes e anfíbios. A partir disso, discutimos também 

questões relacionadas ao uso da água e à preservação e manejo dos recursos 

aquáticos. Nosso projeto visa, ainda, ajudar na dinamização das aulas em espaços 

formais e ne divulgação dos resultados obtidos em nossas atividades de pesquisa 

científica sobre sistemática e ecologia de peixes de água doce das bacias costeiras 

do estado do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
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MONITORIA EM BOTÂNICA II: ENSINO DE ORGANOGRAFIA E TAXONOMIA 

VEGETAL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Daiza Prado Vasconcellos Souza 

Thamires Guayanaz da Silva 

 
A disciplina Botânica II é uma disciplina obrigatória do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, ofertada a 

cada semestre e com carga horária de 60 horas semestrais. Essa disciplina acadêmica 

está direcionada ao estudo da organografia e taxonomia das espermatófitas, com 

aulas teóricas e práticas. Nas aulas práticas a presença da monitora é fundamental, 

pois ela auxilia a professora na coleta de material botânico e preparo de materiais 

para visualização em microscópios, facilitando a realização de atividades com os 

estudantes e o processo de ensino e aprendizagem. Entre as atividades 

desenvolvidas no estágio de monitoria de Botânica II em 2019 incluem-se: o auxílio 

à professora orientadora na coleta e preparo de material para herborização; o auxílio 

à professora orientadora no preparo e realização das aulas em laboratório; o auxílio 

aos alunos na observação dos materiais vegetais e posterior classificação e 

determinação, sob a supervisão da professora; a organização das atividades e 

controle do material utilizado nas aulas práticas; o auxílio à professora na elaboração 

de roteiros para aulas em laboratório e para trabalho de campo; o auxílio à professora 

no desenvolvimento de métodos para o ensino da Organografia e Taxonomia Vegetal; 

experiência nas atividades de docência; esclarecimento aos alunos sobre os 

procedimentos realizados em sala de aula, no campo e no laboratório sob a 

supervisão da professora orientadora. As aulas práticas realizadas com a professora 

supervisora contribuem para a formação e atuação profissional da monitora. As 

atividades foram planejadas de modo a cumprir os objetivos da formação de um 

licenciando em Ciências Biológicas: a compreensão das estruturas e adaptações das 

plantas ao ambiente e relações evolutivas. Entre as estratégias didáticas utilizadas 

estão: a apresentação de espécimes para exemplificação nas aulas; utilização de 

materiais audiovisuais para tratar da interação das plantas com o meio; visita ao 

Jardim Botânico; elaboração de estudos dirigidos; estímulo à produção textual pelos 

estudantes para melhorar a escrita e reflexão sobre essa área. Para maior 

aproximação ao cotidiano dos estudantes, na disciplina Botânica II foi proposta a 

elaboração de um seminário sobre plantas alimentícias não convencionais (PANCs), 

em que cada grupo abordou uma espécie vegetal, explicando sua organografia, 

propriedades nutricionais e preparou um alimento com uma PANC. Os grupos foram 

avaliados em relação às explicações sobre o tema, conteúdos, recursos visuais e 

prato apresentado. O estudo de materiais botânicos em aulas laboratoriais e a 

realização de trabalho de campo na disciplina Botânica II permitem aos estudantes 

construir conhecimentos articulando teoria e prática integradas a outras disciplinas 

do curso e a áreas de conhecimento das Ciências Biológicas. Apoio: SR-1/UERJ 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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O CANTO DA ILHA - DIVULGANDO O CEADS 

Área temática: Ciências Biológicas / Biologia geral / 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LENA GEISE 

Estagiário(s):  
Gabriel da Silva Valenca 

 
O Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS, UERJ) 

desenvolve atividades de ensino, extensivo e pesquisa. O projeto do informativo do 

CEADS – O Canto da Ilha, em 2019, teve como objetivo a divulgação dessas 

atividades para toda a comunidade da Ilha Grande, Uerj e parceiros. O primeiro 

número, em formato digital, foi lançado em 2018. O número 2, produzido usando as 

ferramentas Adobe InDesign CC, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator CC, trouxe um 

artigo sobre a história do CEADS, incluindo o desenvolvimento da vila do Abraão e 

da reutilização dos diversos prédios, estes com o propósito de enriquecer e viabilizar 

as experiências na Ilha, bem como o conjunto de todo o trabalho desenvolvido pelos 

estudantes e professores. Outros dois artigos também foram formatados: um sobre 

a abundante biodiversidade da região, focando na situação de santuário do litoral, e, 

outro na possibilidade das descobertas que ainda podem ocorrer, tendo em conta a 

grande área da Ilha Grande. Para a criação desta edição, os diversos autores, em 

conjunto com a equipe de diagramação e editoração, continuamente trocaram 

informações para o enriquecimento e melhoria da versão final, lançada 

recentemente. O desenvolvimento do trabalho de diagramação também envolveu 

incorporar novos conhecimentos sobre a estruturação de sites e servidores que serão 

utilizados como vetores de disseminação do informativo na UERJ. O número 3 está 

em desenvolvimento, trazendo diversas informações sobre o recente evento de 

comemoração dos 20 anos de atuação da UERJ na Ilha e sobre a Participação do 

CEADS na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018. Ainda dentro das 

atividades do estágio, estamos editorando uma publicação referente ao I Encontro 

de Pesquisadores da Baía da Ilha Grande (28 a 30 de novembro de 2018), com os 

resumos dos trabalhos científicos apresentados. O processo de criação é 

extremamente interessante, visto que envolve a criação de uma revista eletrônica, 

envolvendo tanto a área de biologia, como computação e design gráfico. Embora 

enriquecedor, o processo de desenvolvimento não é tão fácil, visto que agir em 

acordo com diversos pesquisadores, trabalhando sobre os diversos textos, e 

conseguir alinhar os diferentes horários e tempos de resposta exige um grande 

esforço, no sentido de criar um trabalho coeso e em tempo hábil. Levando em conta 

esses contratempos, porém, o desenvolvimento do trabalho ainda tem sido 

extremamente agradável e sem reais problemas, sempre conseguindo atingir os 

resultados desejados nos tempos estipulados. Desde a sua inauguração, em 1998 o 

CEADS tem produzido número significativo de trabalhos acadêmicos. No entanto, a 

divulgação científica, veiculada diretamente pelo CEADS ainda não havia sido 

implementada, não estando de acordo com as novas tendências no meio acadêmico 

que destaca a importância da divulgação científica. 

 
E-mail: lenageise@gmail.com 
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PRODUTOS NATURAIS DOS CORAIS INVASORES TUBASTRAEA SPP. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BEATRIZ GROSSO FLEURY 

Estagiário(s):  
Izabelle Christine Blanc 

 
A degradação do ambiente marinho, devido à bioinvasão dos corais exóticos 

Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis (corais-sol), têm trazido consequências 

irreparáveis para as comunidades de vários locais da zona costeira brasileira. Deste 

modo, há necessidade urgente de estudos que avaliem a bioinvasão desses corais 

produtores de substâncias bioativas, capazes de necrosar espécies nativas no 

ambiente natural. Este trabalho teve como objetivos avaliar as possíveis respostas 

metabólicas dos diferentes ambientes sobre a produção química desses invasores. 

Os corais invasores previamente coletados em diversos pontos no Estado do Rio de 

Janerio: Saco do Anequim, Ilha dos Papagaios e Ilha de âncora (Região dos Lagos), 

Ilha dos Meros, Ilha Pingo D’água, Ilha do Bananal, e Abraãozinho (Baía de Ilha 

Grande) e Ilha Guaíba (Baía de Sepetiba). As amostras foram extraídas com solvente 

orgânico metanol com auxílio de aparelho de ultra som e evaporador rotatório. Ao 

final do processo foi obtido o extrato bruto metanólico de cada amostra. A 

composição química dos extratos brutos foram analisados através da técnica de 

espectroscopia RAMAN. Amostras de tecido “in situ” (natural) de cada espécie de 

cora-sol de cada local também foram analisadas pela mesma técnica. A diferença na 

composição química entre as espécie T. tagusensis e T. coccinea foi avaliada através 

de ANOVA (One-Way), diferentre entre os locais de estudo e também entre os 

extratos orgânicos e in situ foram avaliados através da análise não paramétrica de 

Kruskal-Wallis (por comparações aos pares), pois os dados mostraram-se não 

homogêneos mesmo após transformações. As análises estatíticas foram realizadas 

no programa STATISTIC 7.0. Os espectros Raman registrados diretamente no coral 

(in situ) e obtidos com os extratos, mostraram a presença de bandas atribuídas aos 

derivados do alcalóide aplisinopsina e carotenoides. Os corais invasores T. tagusensis 

apresentaram predominância de alcaloides para amostras in situ, enquanto que nos 

extratos brutos as quantidades de alcaloides e carotenoides variaram pouco. Já para 

T. coccinea, foi observado predominância de carotenoides nos extratos brutos e 

pequena variação na quantidade desses metabólitos para as amostras in situ. Apesar 

desses resultados essas variações metabólicas entre as espécies e entre a natureza 

das amostras não foram estatísticamente significativas. (ANOVA One Way, p= 0,437; 

Kruskal-Wallis, p= 0,079, respectivamente). Entre as regiões de estudo, as 

quantidades de alcaloides e carotenoides foram semelhantes (Kruskal-Wallis, p= 

0,125). A classe de alcalóides, identificados neste estudo, pode exercer papel 

fundamental na interação entre os organismos, por estar relacionada às atividades 

alelopáticas desses invasores. Este Projeto poderá também trazer subsídios a futuras 

decisões de gerenciamento costeiro, e de conservação ambiental da zona costeira. 

 
E-mail: bgfleury@gmail.com 
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ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS E SEDIMENTOLOGIA DE AMBIENTE 

LAGUNAR: LAGOA DE MARICÁ (RJ) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDRE LUIZ CARVALHO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Debora Chaves de Araujo 

Lucas Ferreira Corrêa 

 
O presente estudo está voltado para o conhecimento da geomorfologia e dos 

processos responsáveis pela origem e distribuição dos sedimentos no sistema lagunar 

de Maricá. O sistema lagunar Maricá-Guarapina, localizado no município de Maricá 

(Rio de Janeiro), vem sofrendo nas últimas décadas um intenso processo de 

degradação oriundo da ocupação desordenada de seu entorno. Nesse contexto, a 

compreensão dos processos sedimentares é de extrema importância na análise 

geomorfológica e da dinâmica dessas lagunas. Os sistemas lagunares são corpos 

d'água rasos, geralmente paralelos à linha de costa e podem estar eventualmente 

conectados ao oceano por canais de maré. As dimensões e formas das lagunas estão 

diretamente relacionadas à morfologia costeira preexistente, a maneira como as 

barreiras arenosas se desenvolvem e a atuação dos processos de erosão e deposição. 

As principais fontes de fornecimento de sedimentos para esses ambientes são: 

plataforma continental interna e face litorânea, processos eólicos, descarga fluvial, 

processos químicos e biológicos. A morfologia de fundo da Lagoa de Maricá foi 

caracterizada através da aquisição de dados batimétricos com o ecobatímetro fixado 

a lateral de um bote inflável. Os sedimentos foram coletados com amostrador Van 

Veen. A granulometria foi realizada pelo método de difração de laser (para os 

sedimentos finos) e pelo método de análise digital de imagens (sedimentos grossos). 

Os resultados mostram que a Lagoa de Maricá apresenta uma morfologia de fundo 

plano, com cerca de 2 m na porção central. A profundidade aumenta gradualmente 

da linha d’água em direção ao centro, porém de forma diferenciada entre as margens 

norte e sul: a margem norte apresenta um perfil suave em comparação com a borda 

sul. A profundidade na margem norte atinge 1,5 m (onde ocorre a mudança de 

sedimentos arenosos para areias lamosas) a uma distância que varia de 320 a 720 

m a partir da linha d’água, enquanto na margem sul essa mesma profundidade é 

alcançada entre 160 e 300 m. A sedimentação do fundo lagunar é composta 

predominantemente por silte arenoso e areia siltosa, introduzidos na lagoa pelos rios; 

no setor nordeste ocorre o acúmulo de areia siltosa e argila, depositada na forma de 

um delta pelo Rio Mumbuca. A margem norte é formada por areia cascalhosa e 

cascalho arenoso pobremente selecionado, provenientes da erosão dos afloramentos 

e da urbanização no entorno da laguna. A margem junto à restinga é formada por 

areias grossa e média moderadamente bem selecionadas, semelhante à das 

barreiras. As areias são quartzosas com feldspato, mica, minerais pesados, além de 

conchas e fragmentos de conchas; com diferenças marcantes no grau de 

arredondamento entre a margem sul (mais arredondadas) e norte (mais angulares). 

A descarga fluvial, os ventos fortes e as ondas são os principais processos 

responsáveis pela dinâmica sedimentar recente, e ocasionam a distribuição dos 

vários tipos de sedimentos observados na Lagoa de Maricá. 

 
E-mail: andrelcsilvageouerj@gmail.com 
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CARACTERIZAÇÃO DE COMUNIDADES BENTÔNICAS DE HABITATS 

CRÍPTICOS EM SUBSTRATOS ROCHOSOS DO LITORAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIS FELIPE SKINNER 

Estagiário(s):  
Leonardo Fernandes de Assis 

 
Os habitats bentônicos de substrato rochosos diferenciam-se entre si por suas 

características ambientais e biológicas. Esses habitats podem ser expostos à luz, 

batimento de ondas, sedimentação ou predação, como observa-se por exemplo nos 

costões e recifes rochosos, ou podem ser abrigados da ação destes fatores, formando 

habitats denominados crípticos. Portanto, as comunidades podem se diferenciar 

consideravelmente em função destes diferentes graus de exposição, principalmente 

quanto à composição, riqueza e abundância de espécies. Enquanto as comunidades 

expostas muitas vezes apresentam dominância ou alta abundância de algas, 

comunidades crípticas são caracterizadas pela ausência deste grupo, com a 

dominância de fauna e grupos incrustantes diversos. As mudanças climáticas 

preveem alterações em diversos padrões oceanográficos como temperatura, 

salinidade (indiretamente), circulação, variação do nível do mar, incidência luminosa 

dentre outros, com implicações para os ciclos biológicos das espécies. O presente 

projeto tem como objetivo central avaliar e caracterizar comunidades bentônicas de 

hábito críptico incrustante de substratos naturais (rochas). Até o momento, foram 

coletadas amostras nas regiões da Baía da Ilha Grande, em Piraquara e Paraty Mirim, 

e na Baía de Guanabara, em Itaipu – Niterói. Em cada local foram amostrados 6 

blocos rochosos que se encontravam na franja do infralitoral com o médiolitoral. 

Consideramos que cada rocha representa uma comunidade distinta. As rochas foram 

fotografadas para posteriormente, estimarmos a porcentagem de cobertura das 

espécies que compõem essas comunidades com o auxílio do programa CPCE. Após 

as fotos, os organismos foram raspados do substrato, fixados em potes com formol 

diluído em água do mar a 10%, e levados ao laboratório para triagem e identificação 

dos grupos que compõem essas comunidades. Foi medida a salinidade e temperatura 

de cada local, com a finalidade de caracterizá-las ambientalmente e permitir algumas 

comparações entre as comunidades. As amostras estão sendo triadas e separadas 

em grandes grupos como Porifera, Cnidaria, Bryozoa, Polychaeta, Mollusca e 

Ascidiacea para comparação entre as localidades. As amostras serão ainda enviadas 

aos taxonomistas para maior precisão nas comparações. Esperamos com isso, 

identificar uma grande variabilidade entre comunidades de locais distintos, em função 

das diferenças nas características ambientais como por exemplo temperatura, 

salinidade e qualidade da água. Outros locais serão ainda amostrados, como a Praia 

da Boa viagem - Niterói RJ, a Praia Vermelha - Rio de Janeiro e a Praia de Dois Rios 

- Ilha Grande. 

 
E-mail: lskinner@uerj.br 
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DINÂMICA ESTRUTURAL DE COMUNIDADES BENTÔNICAS INCRUSTANTES: 

EFEITO DA ALTERAÇÃO TÉRMICA RELACIONADO À USINA NUCLEAR, 

ANGRA DOS REIS, RJ, BRASIL 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIS FELIPE SKINNER 

Estagiário(s):  
Marcela Ferreira Valenca 

Paulo Cezar Azevedo da Silva 

 
Organismos marinhos incrustantes são muito diversificados, e dependem de um 

espaço livre em substrato para seu desenvolvimento, sendo este um recurso 

limitante à sua colonização e crescimento. Desta forma, a incrustação pode ser 

afetada por diversos fatores e distúrbios, tanto ambientais quanto biológicos. 

Temperatura, luminosidade, sedimentação e circulação local são os principais fatores 

ambientais determinantes da estrutura destas comunidades, enquanto que predação 

e competição, são os principais fatores biológico. Variações nestes fatores podem 

modificar a diversidade das comunidades. O objetivo deste trabalho é avaliar a 

estrutura e a dinâmica de comunidades incrustantes em razão da alteração térmica 

da água superficial marinha gerada pela Usina Nuclear de Angra dos Reis. Para isto, 

são comparadas as composições e cobertura dos organismos incrustantes entre a 

região da Ponta Leste, nas proximidades do Terminal da Baía da Ilha Grande (TEBIG) 

e a região de Piraquara de Fora nas proximidades da saída do efluente da usina de 

Angra do Reis. Foram analisadas, em 2018, o início da sucessão (2 meses – fevereiro) 

e um momento de maior complexidade (6 meses – agosto) utilizando placas de 

granito (21x13 cm) fixadas no interior de caixas, que foram mantidas imersas à 

aproximadamente 1m de profundidade e possuindo uma abertura virada para baixo 

em direção ao fundo. Metade das placas eram protegidas dos predadores por uma 

tela de malha de 1cm. As análises das comunidades incrustantes foram realizadas 

por fotografia das placas com o auxílio do programa CPCe 4.1. A temperatura da 

água do mar nas regiões foi obtida por sensores IButton programados para registrar 

os valores a cada 1h. Foram calculadas a temperatura mínima, máxima e médias 

para cada local. Na Ponta Leste, estes valores foram de 21°C, 31 °C e 25°C 

respectivamente e em Piraquara de 24 °C, 31 °C e 27 °C. A comparação entre as 

riquezas de espécies em cada período de estudo em cada localidade indicou para 

Piraquara de Fora uma presença marcante de Ascídias Coloniais nas placas de 2 

meses, ocorrendo uma substituição nas placas de 6 meses para Ascídias Solitárias. 

Nas placas em que há predominância de Ascídias Solitárias, a presença de Bivalvia é 

menor, e em outras placas ocorre o contrário. Nos resultados obtidos para a região 

de Ponta Leste, foi possível observar a presença marcante de Ascídias Coloniais nas 

placas de 2 meses, além da presença de Briozoários. Aos 6 meses, foi observado que 

nas placas dominadas por Ascídias Coloniais ocorre a diminuição de Briozoários 

Arborescentes, com o oposto também sendo registrado. Sendo assim, alguns dos 

resultados obtidos sugerem que as diferenças de temperatura entre as regiões é um 

fator importante. No entanto, outros fatores bióticos e abióticos locais podem ter 

influenciado nos resultados obtidos 
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DESENVOLVIMENTO DE QUESTÕES CONTEXTUALIZADAS PARA SIMULADO 

ENEM E OLIMPÍADAS DE QUÍMICA RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JESSICA CRUZ DE LUCA 

Estagiário(s):  
Alexandre Gaudencio Torres Pinto Junior 

 
Os documentos oficiais para a educação desde o início do século XXI tem mostrado 

a importância da contextualização e interdisciplinaridade dos conteúdos do ensino 

básico, sobretudo nas áreas que requerem a realização de abstrações para 

compreensão, como ocorre nas aulas de química. No presente projeto são 

desenvolvidas questões avaliativas de química focando na contextualização, 

objetivando a preparação dos alunos para o ENEM e questões avaliativas para as 

Olimpíadas de Química do Rio de Janeiro. Os vestibulares têm desenvolvido itens 

recorrentemente contextualizados nos seus exames e isto influencia no programa 

praticado nas escolas, isso, além de avaliar as habilidades e competências 

fundamentais ao exercício da cidadania dos discentes. Nas avaliações das Olimpíadas 

de Química se deseja dos alunos a compreensão sólida dos conceitos químicos e 

ainda requer habilidade para aplicá-los a situações-problema. O objetivo desta 

avaliação é descobrir talentos e aptidões, estimulando a curiosidade científica e 

incentivando os alunos a se tornarem futuros profissionais da área. Permitindo assim, 

que os estudantes possam aplicar seus conhecimentos e habilidades em um espírito 

olímpico. Para a elaboração de questões é necessário, sobretudo, reconhecer quais 

ideias se deseja investigar e então traçar metas para a avaliação. Sendo assim, as 

questões ENEM e as questões das Olímpiadas de Química possuem focos distintos. 

Para cada tipo de questão abordada foi feito um estudo que alia a recorrência das 

ideias investigadas na natureza e na sociedade com a pesquisa para determinar 

contextos em que se possam abordar as ideias e, então, as questões foram 

estruturadas respeitando alguns fatores como a eficiência da comunicação, a 

aprendizagem envolvida e o nivelamento dos itens de acordo com cada um dos tipos 

de avaliação. Ao realizar os exames do ENEM os alunos buscam o ingresso nas 

principais universidades do país. Visando a preparação dos discentes para esta etapa 

tão importante de suas vidas, as questões ENEM elaboradas no projeto originaram 

um simulado que foi aplicado na instituição de desenvolvimento do projeto, CAp-

UERJ, onde o público alvo foi as turmas de 3º ano do Ensino Médio. Enquanto as 

questões voltadas para as Olimpíadas de Química estarão na próxima edição que 

ocorrerá em setembro de 2019. O exercício de desenvolver questões aprimora o 

senso crítico-investigativo e a habilidade de desenvolver avaliações com qualidade e 

desta forma auxilia na formação dos alunos de graduação participantes do projeto. 

 
E-mail: jessicadeluca01@gmail.com 
  



 
 

88 
 

 

O USO DE ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA CONVENCIONAL E DE ESTAÇÃO DE 

BAIXO CUSTO COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE CLIMATOLOGIA 

GEOGRÁFICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA LUIZA FELIX MARQUES KEDE 

Estagiário(s):  
Dayllan de Souza Alho 

 
Os conhecimentos de Climatologia geográfica transcorrem de maneira mais eficaz e 

significativa a partir de aulas práticas. A estação climatológica se configura como 

uma importante ferramenta a ser utilizada nos processos de ensino, a fim de 

despertar o interesse dos alunos e torná-los participantes ativos de seu próprio 

processo de construção do conhecimento. O objetivo deste trabalho é utilizar uma 

metodologia onde o ensino de climatologia geográfica presente nas aulas de 

Geografia se torne significativo e rompa com o caráter descritivo, a partir do uso e 

aferição diária das informações do tempo atmosférico advindos de uma estação 

climatológica de baixo custo e da utilização de uma estação climatológica 

convencional. Para isso, quatro etapas foram realizadas: a primeira consistiu na 

aplicação de um questionário inicial, a fim de sondar os saberes que os estudantes 

já possuíam acerca do clima e do tempo. Na segunda, foram utilizados equipamentos 

de baixo custo que simulavam os aparelhos de uma estação climatológica 

convencional no intuito de fomentar uma participação mais ativa dos estudantes na 

aferição diária dos dados e de que estes percebessem por si mesmos a variabilidade 

do tempo atmosférico. A terceira etapa constitui-se de atividades com os dados 

obtidos da Estação Climatológica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

Faculdade de Formação de Professores (UERJ/FFP) relacionando-os com as condições 

diárias de vida dos estudantes e as informações coletadas pelos mesmos durante 

alguns dias. E na quarta etapa foi aplicado novamente o questionário da primeira 

etapa, a fim de comparar ambos os questionários e verificar o que foi compreendido 

pelos alunos. Duas escolas de Ensino Fundamental II foram escolhidas, uma 

localizada em área urbanizada, e a outra em uma área mais afastada do centro 

urbano do mesmo município em diferentes épocas do ano. Uma no verão e outra no 

inverno. Na etapa inicial deste trabalho foi constatado que a grande maioria dos 

estudantes não compreendia o conceito de tempo e clima, tão pouco, sabia 

diferenciá-los. Na execução das etapas seguintes, foi sendo construída a percepção 

da variabilidade do tempo atmosférico no município de São Gonçalo e observações a 

respeito das estações do ano e suas relações com o tempo e o clima através da 

aferição diária feita pelos próprios alunos na estação de baixo custo. Feito isso, uma 

relação das informações observadas pelos estudantes com os dados da Estação 

Climatológica Urbana Experimental da UERJ/FFP foi realizada, onde discussões foram 

levantadas, utilizando-se dados do mesmo período em que os alunos verificaram as 

condições atmosféricas e, dados gerais da estação UERJ/FFP a fim de constatar a 

dinâmica climática do município. Desse modo, verificou-se que grande parte dos 

estudantes conseguiram construir o conceito de clima e tempo e diferenciá-los e 

compreender parte da variabilidade e da dinâmica atmosférica do município de São 

Gonçalo. 
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ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA E GEOTECNOLOGIAS EM MUNICÍPIOS DA 

BAIXADA FLUMINENSE: EXPERIÊNCIAS NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VINICIUS DA SILVA SEABRA 

Estagiário(s):  
Weslen Silva de Oliveira 

 
Segundo Carvalho et. al. (2012) é de fundamental importância dotarmos a escola de 

instrumentos e metodologias que representem avanços na proposição de práticas 

educacionais. Destes instrumentos podemos destacar o uso das geotecnologias, que 

apresentam grande potencial para serem utilizadas como ferramentas de modificação 

cognitiva dos alunos, contribuindo para a produção (e não somente reprodução) do 

conhecimento, desenvolvendo as habilidades requeridas para uma interação de 

forma mais eficiente no contexto social. Desta maneira, o objetivo deste trabalho é 

discutir a utilização das Geotecnologias para a produção de materiais didáticos e 

estratégias de ensino de Geografia em oficinas didáticas aplicadas a professores das 

redes municipais de São João de Meriti e Mesquita. Os programas das oficinas foram 

construídos a partir das demandas dos próprios professores e coordenadores de 

Geografia da rede de Mesquita. A possibilidade de estar aprendendo a lidar com o 

uso das geotecnologias para ensino de Geografia foi muito bem aceita, até mesmo 

no caso dos professores que confidenciaram ter grandes dificuldades para lidar com 

equipamentos de informática. Os resultados serão apresentados a partir das 

pranchas de atividades e jogos didáticos que foram gerados junto com os professore. 

os professores tiveram a oportunidade de manusear os globos digitais e a partir deles 

construir pranchas de atividades. Alguns comentários apresentados ao nosso grupo 

mostravam claramente que a oportunidade de construir as próprias pranchas foi 

ótimo para desmistificar a ideia de que manusear os globos digitais seria uma tarefa 

muito difícil, e criar materiais didáticos a partir deles algo mais árduo ainda. Também 

foi ótima a oportunidade de aprender com os professores em cada nova sugestão de 

atividade que apresentávamos, pois delas surgiram adaptações, desdobramentos 

para novas atividades, sugestões para substituição de materiais nos casos das 

pranchas impressas. Os resultados também apontam que o uso das Geotecnologias 

para o ensino de Geografia apresenta, dentre outras vantagens, a possibilidade de 

construirmos representações espaciais numa perspectiva local, discutindo problemas 

que fazem parte da vida cotidiana dos alunos e reafirmando o papel da Geografia na 

compreensão da organização do seu espaço de vivência. Além da escala local e do 

espaço vivido, os globos digitais possibilitam a observação do espaço outras escalas, 

com diferentes orientações e perspectivas. Esta flexibilidade faz com que seja 

possível a elaboração de atividades voltadas também para o desenvolvimento de 

habilidades como as da alfabetização cartográfica, que têm um papel fundamental 

para a formação de pessoas capazes de compreender as representações espaciais. 
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ANÁLISE DAS QUESTÕES DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS (OBFEP) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO ALHO 

Estagiário(s):  
Filipe Lopes Cardoso 

Paula Cristina Matias Clemente Cardoso 

 
Desde o final do século XIX se escuta falar em olimpíadas de conhecimento (ou 

“olimpíadas científicas”) que correspondem a competições intelectuais em caráter 

estadual, nacional e até internacional. Com relação às áreas de Física e Astronomia, 

destacam-se: a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) [1], a Olimpíada Brasileira de 

Física das Escolas Públicas (OBFEP) [2] e a Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica (OBA) [3] e Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) [4]. Tais olimpíadas 

têm como objetivos principais: incentivar a melhoria da qualidade do ensino em 

ciências na educação básica, promover uma maior inclusão social e ajudar na melhora 

no rendimento escolar nas disciplinas afins. Ao longo dos anos um dos fatores que 

desestimula o aluno de ensino fundamental e médio a participar das olimpíadas de 

conhecimento é o fato do currículo mínimo, utilizado nas escolas públicas do estado 

do Rio de Janeiro, não contemplar todos os temas exigidos nas olimpíadas. Dessa 

forma, o presente projeto busca auxiliar o bolsista de iniciação à docência para 

atender a demanda dos alunos de ensino básico de um reforço na disciplina de Física 

e nas áreas de Astronomia e Robótica. Nesse trabalho foi feita uma análise detalhada 

do conteúdo presente nas provas da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 

Públicas (OBFEP) desde seu início em 2010 até o presente ano. As questões foram 

separadas por temas, níveis (de acordo com o seu grau de escolaridade) e em ordem 

cronológica. Também será apresentado o início da página eletrônica que será usada 

para divulgação do material compilado. Essa página também servirá como canal de 

comunicação entre o projeto e a comunidade externa, servindo como meio de 

divulgação de outros materiais, tais como futuras resoluções detalhadas das 

questões, manual dos roteiros experimentais e resumos dos conteúdos 

programáticos. Referências: [1] SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA (Org.). 

Olimpíada Brasileira de Física. Disponível em: 

<http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2017/>. Acesso em: 20 mar. 2017. [2] 

MISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (Org.). Olimpíada Brasileira de 

Física das Escolas Públicas. Disponível em: < ttp://www.sbfisica.org.br/~obfep/>. 

Acesso em: 20 mar. 2017. [3] SOCIEDADE ASTRONÔMICA BRASILEIRA (Org.). 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Disponível em: 

<http://www.oba.org.br/site/>. Acesso em: 20 mar. 2017. [4] OLIMPÍADA 

BRASILEIRA DE ROBÓTICA (Org.). Olimpíada Brasileira de Robótica. Disponível em: 

<http://www.obr.org.br/>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
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DESMISTIFICANDO A MATEMÁTICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Marcos Paulo Carvalho de Oliveira 

 
O fraco desempenho dos estudantes de matemática no ensino básico brasileiro é um 

fato visível frente a diversas avaliações, no entanto, tal resultado já é aparente de 

maneira nítida muitas vezes na própria sala de aula, pela feição dos estudantes que, 

por vezes se vêem desmotivados, presos a exercícios monótonos, fórmulas de origem 

atribuída a uma deidade e que nunca devem ser questionadas, apenas aplicadas em 

situações pré estabelecidas e algoritmos a serem decorados em listas de exercícios 

repetitivos. Julgamos que estas práticas acabam sendo responsáveis por minar não 

apenas a curiosidade mas a autoestima do educando, gerando assim um indivíduo 

que além de não compreender o conteúdo trabalhado, desenvolverá aversão aos 

temas ali tratados e, por conta disso terá extrema dificuldade em observar a 

importância de muitos destes conteúdos na vida que desenvolverá como cidadão na 

sociedade a qual está inserido, consequentemente poderá desenvolver severa 

dificuldade para refletir a respeito de situações nas quais estes conteúdos servem 

como base, se vendo incapaz de exercer plenamente sua cidadania. Com o intuito de 

quebrar este ciclo faz-se necessário o investimento em pesquisas de metodologias 

criativas, que cultivem o espírito investigativo e que desenvolvam o gosto e a 

capacidade de resolver problemas, propiciando um ambiente que favoreça o papel 

ativo do estudante em seu aprendizado, a fim de desenvolver um cidadão crítico e 

atuante na sociedade. O projeto se propõe a investigar tais metodologias e 

experimentá-las junto aos estudantes da rede pública, reavaliando e modificando as 

atividades de acordo com os resultados obtidos, buscando torná-las mais eficientes 

e atraentes possíveis. Neste sentido, o projeto integra a escola e a universidade, 

favorecendo tanto a formação dos estudantes de licenciatura em Matemática da Uerj, 

como os estudantes da rede pública, que frequentam os cursos oferecidos pelo 

projeto.Na apresentação mostraremos os jogos, brincadeiras, “matemágicas”, 

materiais desenvolvidos e os materiais em produção, ao longo dos últimos três cursos 

e na participação no projeto de divulgação da UERJ - FEBF. Os cursos 

“Desmistificando a Matemática” e “A função da Matemática” envolveram estudantes 

do Ensino Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa e o curso “Na proporção certa” 

envolveu candidatos para a realização do concurso para Agente Educador II no 

Estado do Rio de Janeiro. Salientamos ainda que os cursos de Iniciação à Docência 

tornam a UERJ mais presente na Baixada. O contato dos estudantes de ensino médio 

da região com a FEBF e particularmente com bolsistas moradores da Baixada é um 

grande incentivo para que estes estudantes visualizem a perspectiva de fazer um 

curso superior numa universidade pública como um sonho possível. 

 
E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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MATEMÁTICA NA BAIXADA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Clarissa Lima dos Santos 

Eric Souza da Silva 

 
Ao longo do projeto de Iniciação à Docência Matemática na Baixada, iniciado em 

2005, elaboramos atividades usando metodologias inovadoras, buscando colocar o 

estudante na posição de agente do aprendizado. Trabalhamos com estudantes da 

rede pública da Baixada Fluminense por meio de cursos oferecidos à comunidade. A 

partir da avaliação dos resultados, fazemos os ajustes necessários no intuito 

aperfeiçoar o material, tornando-o mais eficaz. O projeto atua em parceria com o 

projeto extensão Formação inicial e continuada de professores de Matemática: uma 

abordagem interdisciplinar, sendo muitas das atividades trabalhadas também por 

meio dos professores da escola básica. Algumas das atividades desenvolvidas no 

projeto estão divulgadas em nosso site www.matematicatransformadora.com. Entre 

as orientações metodológicas, utilizamos uma perspectiva lúdica por meio de jogos, 

brincadeiras e “matemágicas”. Fazemos uso também das novas tecnologias, a partir 

do uso de programas livres, como o software Geogebra. Valorizamos a interconexão 

entre os tópicos estudados e do diálogo com outras áreas de conhecimento. Outras 

estratégias são os usos da História da Matemática e de pequenas narrativas na 

introdução de problemas e atividades exploratórias que induzam os estudantes à 

redescoberta e à compreensão. Assim, a partir de experimentos relacionados ao dia 

a dia ou a outras áreas de conhecimento, são desenvolvidas habilidades como a 

elaboração de conjecturas, a análise dos resultados, a síntese e a comunicação de 

conclusões. Salientamos que além de abordar resultados e fórmulas matemáticas, 

buscamos envolver os estudantes nos processos relacionados à construção do 

conhecimento matemático, instigando o espírito investigativo do aluno. Nesta 

apresentação, comentaremos as atividades desenvolvidas no curso “O ‘x’ da questão” 

e “Parabolando” realizado este ano com alunos do nono ano da Escola Municipal 

Expedicionário Aquino de Araújo. A partir da demanda dos estudantes da escola, 

trabalhamos questões de concurso para ingresso no colégio Pedro II, entre outros. 

Neste contexto, investigamos metodologias e recursos lúdicos para abordar as 

questões de maneira significativa e agradável, desmistificando a Matemática e 

tornando-a mais acessível. Acreditamos que a presença da Uerj na Baixada 

Fluminense e o diálogo com as escolas da rede pública da região, na perspectiva de 

atividades coadunando ensino, pesquisa e extensão seja de suma importância na 

democratização do ensino da Matemática. 
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O DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS INVESTIGATIVAS NA 

CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS QUÍMICOS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JULIANA ROCHA RODRIGUES BARCELLOS 

Estagiário(s):  
Carlos Evangelista Carvalho da Cruz 

Filipe Gomes Lima 

 
A fundamentação do ensino de Ciências (Biologia, Física e Química) por investigação 

reside no diagnóstico de que o ensino de Ciências tem se realizado por meio de 

proposições científicas, apresentadas na forma de definições, leis e princípios que são 

tomados como verdades de fato, sem maior problematização e sem que se promova 

um diálogo mais estreito entre teorias e evidências do mundo real. Em tal modelo de 

ensino, poucas são as oportunidades de se realizarem investigações e de argumentar 

acerca dos temas e fenômenos em estudo. No caso específico do ensino de Química, 

as tradicionais metodologias de ensino, baseadas no modelo didático de transmissão-

recepção e fundamentadas na memorização de regras, nomes e fórmulas, acabam 

por desmotivar os alunos e distanciar a ciência ensinada nas escolas do dia-a-dia da 

sociedade, gerando espaço para um questionamento, por parte dos alunos, sobre os 

reais objetivos do estudo da Química. Dessa forma, a prática de um ensino de 

Química baseada na transmissão-recepção de conteúdos se opõe a pedagogia crítica-

social dos conteúdos, pois não valoriza a escola como um espaço democrático de 

mediação entre o aluno e o mundo da cultura construída socialmente. A partir da 

análise e avaliação dos conteúdos que compõem o currículo de Química do 9º ano do 

Ensino Fundamental do CAp, foram desenvolvidas sequências didáticas de 

investigação científicas para o tema Aspectos Microscópicos da Matéria. Através das 

sequências didáticas investigativas, os estudantes puderam desenvolver conceitos 

químicos microscópicos importantes para a leitura macroscópica das interações e 

transformações do cotidiano. A execução de todas as atividades buscou a resolução 

de questões-problemas e o registro através da escrita de um relatório. Isto 

possibilitou não só o desenvolvimento do método científico através das atividades 

lúdicas, mas também o letramento científico através do desenvolvimento da 

linguagem química durante a escrita do relatório. Além disso, estas atividades de 

investigação científica, utilizando jogos como ferramenta lúdica, ajudaram os 

estudantes com dificuldades de aprendizagem, retidos na série ou não, e alguns com 

necessidades especiais sendo acompanhados pelo AEE - Atendimento Educacional 

Especializado do CAp. Desta forma, o prazer espontâneo, o esforço em resolver 

problemas, além de integrarem as várias dimensões do aluno, como a afetividade 

foram determinantes no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido neste 

projeto. Para o bolsista, futuros professores, foi uma oportunidade ímpar de planejar 

e aplicar novas metodologias para um ensino de Química significativo e inclusivo. 

Para os estagiários presentes nas aulas, puderam observar a influência da 

metodologia no processo ensino-aprendizagem de Química no 9o do Ensino 

Fundamental. 
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POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS: CASEÍNA X AMIDO - UMA ABORDAGEM 

TEÓRICA-EXPERIMENTAL PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Orgânica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SUELLEM BARBOSA CORDEIRO 

Estagiário(s):  
Heldis Beloni de Oliveira 

 
No presente trabalho, apresentamos as atividades envolvidas em uma aula teórico-

experimental sobre polímeros para o ensino de Química, sem deixar de lado os 

conceitos químicos e as questões socioambientais as quais o tema sugere. A pesquisa 

e o planejamento foram pensados e realizados levando em consideração, desta vez, 

mais um experimento que permite a produção de um biopolímero advindo de 

materiais do cotidiano (batata e não mais do leite, como no último trabalho 

apresentado). Foi necessário realizar alguns ajustes nesta prática de laboratório, que 

mesmo reportada na literatura, necessitou de adequações como a linguagem, o 

público-alvo e o conteúdo específico a ser abordado. Foram produzidos 2 

questionários: um inicial e o outro, diagnóstico, para compreender melhor os 

processos de ensino-aprendizagem, com estudantes do 2º/ 3º ano do ensino médio. 

Além de conceitos acerca da química de polímeros (tipos de polímeros, reações de 

polimerização, estrutura, aspecto do material) e da observação do comportamento 

destes estudantes frente à atividade, foi avaliada a possibilidade de revisitar assuntos 

de Química geral abordado em anos anteriores (interações intermoleculares). Como 

o objetivo desse estudo é, além de obter o biopolímero a partir do amido, investigar 

como os alunos compreendem as diferentes propriedades dos materiais (rigidez e/ou 

capacidade de serem moldados) e comparar os resultados do novo material 

produzido, com o plástico obtido posteriormente, feito de caseína, os resultados 

precisam ser tratados e separados na forma de dados, em gráficos para facilitar a 

apresentação e divulgação. O estudo dialogou muito com o que TOZONI-REIS, em 

2006, relata sobre os uso de temas geradores, afirma que são estratégias de 

metodologia para um processo de conscientização da realidade, são o ponto de 

partida para o processo de construção da descoberta, buscados através da pesquisa 

do universo dos educandos, isto é, temas geradores só são geradores de ação-

reflexão-ação se forem carregados de conteúdos sociais e políticos com significado 

concreto para a vida dos educandos. Pode-se concluir que a atividade apresentou 

relevância na formação docente, tendo em vista que permite a preparação de filmes 

biodegradáveis de baixo custo, de fácil aquisição e de simples execução para 

trabalhar os conteúdos de química. Dentre outras considerações, permitiu a 

interligação das ideias já conhecidas pelos discentes e a relação com o conhecimento 

acadêmico cientifico, proporcionando significado para o aluno, tanto na parte de 

ensino aprendizagem como na questão ambiental, reforçando a importância do 

assunto trabalhado para o seu cotidiano. 
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PRODUÇÃO ARTESANAL DE COSMÉTICO A PARTIR DE MATERIAIS DE FÁCIL 

ACESSO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Orgânica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELIZABETH TEIXEIRA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Marcos Antonio Leal Souza 

 
A metodologia empregada no ensino de Química na educação básica ainda tem 

apresentado características muito semelhantes à tradicional, pois tem se 

caracterizado por uma abordagem estritamente teórica, dando um grande enfoque 

para memorização de fórmulas e conceitos. O conhecimento químico é passado de 

forma “estanque”, como se o mundo em que vivêssemos fosse estático. E isso gera 

uma repulsa por parte do educando com relação a esta ciência. De uma forma geral 

os jovens do ensino médio não veem muita relação da química com suas vidas, nem 

com a sociedade, como se os perfumes, iogurtes, os produtos de higiene pessoal e 

limpeza fossem questões de outra esfera de conhecimento, apartadas da Química 

que estudam na escola. A proposta do presente trabalho é a produção artesanal de 

batons a partir de materiais de fácil acesso, como proposta de aula experimental para 

os estudantes do primeiro ano do ensino médio, como ferramenta facilitadora para o 

conteúdo de funções inorgânicas e orgânicas, compostos inorgânicos e orgânicos 

nomenclatura de tais compostos. Bem como, o estudo da legislação brasileira a 

respeito da presença de substâncias perigosas em materiais usados no preparo de 

produtos cosméticos, como por exemplo a presença de Arsênio e metais pesados, 

como o chumbo. A própria definição de batons no Brasil, dada pela legislação, aborda 

a questão da contaminação destes produtos. O chumbo é conhecido como o 

contaminante mais comum encontrado em batons. Outros metais pesados como 

cádmio e cromo também são frequentes. Estes metais podem apresentar um grave 

risco à saúde por terem a característica de bioacumulação, ou seja, os organismos 

não são capazes de eliminá-los. A contaminação em batons pode ir além dos metais 

pesados, apresentando outras substâncias químicas, como ftalatos, e 

microrganismos. Hoje, no Brasil, A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

é a agência reguladora responsável por estabelecer os limites permitidos de 

contaminantes em produtos sujeitos à vigilância sanitária, incluindo os cosméticos. 

É competência da vigilância sanitária garantir a segurança dos produtos cosméticos. 

Esse tipo de conscientização é de estrema importância na formação de um cidadão 

consciente, crítico e capaz de intervir de forma positiva e atuante na sociedade em 

que vive. Acredita-se que o tipo de intervenção didática sugerida proporciona aos 

estudantes do ensino médio o contato com experimentos que estejam relacionados 

com algo presente no cotidiano deles com o intuito de facilitar o processo ensino-

aprendizagem. E também proporcionar aos alunos de graduação do curso de 

Licenciatura em Química o contato com temas motivadores para o desenvolvimento 

de atividades experimentais, complementando assim a sua formação profissional. 
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A EQUAÇÃO ESCALAR CONSERVATIVA: APLICAÇÃO NO FLUXO DE TRÁFEGO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JORGE CORREA DE ARAUJO 

Estagiário(s):  
Ana Paula Figueiredo Lima Goncalves 

Millena Ribeiro Fontinha 

 
A equação de conservação de massa (ECM) raramente é apresentada em cursos de 

graduação em matemática e áreas afins, é quando isso ocorre, geralmente é 

formulada na versão cartesiana sem o detalhamento necessário a sua compreensão 

e o significado físico que a mesma encerra. Essa equação, é largamente utilizada na 

engenharia em problemas de escoamento de fluidos, como por exemplo, no 

escoamento de petróleo em meio poroso. Também é usada na eletricidade para a 

determinação do fluxo de carga através de uma superfície, entre outras aplicações 

de interesse. A ECM (caso homogêneo) pode ser formulada em sua versão integral, 

usando volume de controle finito (VC) e na forma diferencial, adotando o volume de 

controle infinitesimal. A primeira tem a vantagem de poder ser aplicada quando se 

tem interesse no escoamento do fluido sobre uma região do espaço, como na 

aerodinâmica como ocorre na sustentação e no arrasto que ocorre na asa de um 

avião em voo. Já a segunda, é utilizada quando se deseja obter informações mais 

detalhadas sobre o campo de velocidades do escoamento, ou das propriedades 

individuais das partículas de fluido, tais como sua velocidade e sua medida de rotação 

durante o escoamento.Nosso objetivo é estudar a equação escalar conservativa 

relacionada com a equação de conservação de massa onde o campo de velocidade u 

é uma função afim da densidade, ou dito de outro modo, a função de fluxo e função 

da densidade de veículos em uma estrada. Com isso, certos problemas de tráfego de 

veículos em uma rodovia podem ser estudados como sendo problemas de Riemann. 

Por um problema de Riemann entende-se uma equação diferencial parcial (EDP) na 

forma conservativa, tendo como condição inicial uma função de Heaviside, ou seja, 

uma função continua por partes com descontinuidade na origem.A EDP na forma 

conservativa permite uma melhor compreensão dos choques que ocorrem quando as 

características se cruzam produzindo singularidades que se propagam ao longo da 

curva de choque.Nos casos analisados nesse trabalho a função de fluxo é convexa ou 

concava o que dá origem a onda de rarefação ou choque não simultaneamente 

juntos. A partir da solução obtida para o problema de Riemann proposto tem-se as 

aplicações para o tráfego de carros em uma autoestrada ou rodovia. 1)Se o estado 

inicial a direita de zero tem densidade máxima o modelo pode ser usado para 

representar o tráfego com sinal fechado. 2) Se a densidade a esquerda da 

descontinuidade é máxima e à direita é a metade da densidade máxima, então o 

problema de Riemann representa um tráfego com sinal aberto e 3) a densidade à 

esquerda é máxima , enquanto à direita é mínima.Nesse caso, o problema de 

Riemann pode representar uma mudança de sinal de luz vermelha para a verde. 
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DE CAMPO NA DISCIPLINA 

GEOMORFOLOGIA COSTEIRA E PARA O ENTENDIMENTO DA DINÂMICA E 

EROSÃO DE PRAIAS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDRE LUIZ CARVALHO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Leticia Fernandes Silva Alves 

 
O comportamento dos ambientes litorâneos é complexo e, por vezes, difícil de ser 

abordado em um único semestre, por envolver uma grande variedade de processos 

e conceitos relacionados à dinâmica, deposição e erosão. A disciplina Geomorfologia 

Costeira consiste numa cadeira obrigatória do 4° período do curso de Geografia, 

oferecida regularmente nos turnos da manhã e noite. Essa disciplina conta com 

algumas atividades práticas, tais como: identificação e caracterização de amostras 

de sedimentos de ambientes costeiros, aula prática e teórica de topografia e 

trabalhos de campo. As aulas práticas têm possibilitado aos alunos um contato direto 

com materiais e métodos de pesquisa comumente aplicados a estudos costeiros. A 

aula prática de topografia, ministrada nas dependências da UERJ em São Gonçalo, 

permite que os alunos aprendam a realizar levantamento topográfico, aplicando esse 

conhecimento em estudos posteriores. Trabalhos de campo também são realizados 

semestralmente no litoral de São João da Barra (Atafona) e na Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Maricá e são de grande importância para a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. Durante a realização do trabalho de 

campo os alunos têm a oportunidade de aprofundar os conhecimentos acerca da 

dinâmica e evolução dos diversos ambientes geomorfológicos costeiros apresentados 

a eles no decorrer da disciplina, tais como: praias, dunas, barreiras arenosas, 

lagunas, estuários, deltas, entre outros. O litoral de Atafona é conhecido pela intensa 

energia das ondas incidentes, que causam erosão e destruição de estruturas urbanas, 

como casas, estradas, postes, etc. Os fortes ventos provenientes principalmente do 

quadrante nordeste movimentas as dunas que cobrem casas e estradas com suas 

areias. Na foz do Rio Paraíba do Sul é possível observar os efeitos da erosão fluvial, 

juntamente com a migração de barras de areia presentes no litoral. Na APA de Maricá 

está localizada a restinga mais estudada de todo o litoral brasileiro. Trata-se de uma 

área composta por sistemas barreira-laguna formados nos últimos 50 mil anos, em 

resposta às flutuações no nível do mar. Essa área conta também com a Colônia de 

Pescadores de Zacarias, que se encontra inserida no roteiro de campo. Na sede da 

Colônia de Pescadores os alunos são recebidos para uma breve apresentação da 

história e importância da atividade pesqueira tradicional na região. A integração das 

atividades teóricas e práticas desenvolvidas tem contribuído qualitativamente para a 

formação dos nossos estudantes, o que tem diminuído a retenção destes na 

disciplina. 
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ASSENTAMENTO, RECRUTAMENTO E ESTRUTURA POPULACIONAL DO 

CIRRIPEDIA TETRACLITA STALACTIFERA NA REGIÃO DA PRAIA VERMELHA 

– RJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIS FELIPE SKINNER 

Estagiário(s):  
Bruna Monteiro de Souza Maia 

 
A disponibilidade de substrato para o assentamento, recrutamento, assim como 

efeitos de competição e predação são considerados determinantes na estrutura 

populacional de Cirripedia nos costões rochosos. Entretanto, a adaptação à 

estressores fisiológicos como amplitude térmica do ar e da água e tolerância à 

dessecação são de suma importância para explicar a distribuição da população nas 

diferentes faixas ao longo do costão. Este estudo avalia os processos de colonização 

do substrato e desenvolvimento de uma população de Tetraclita stalactifera para 

construção de modelo de adaptação fisiológica. Além disto, pretendemos avaliar o 

efeito da mortalidade/sobrevivência na estrutura e desenvolvimento destas 

populações e como elas são influenciadas pela distribuição vertical no costão, através 

da obtenção de dados sobre fatores ambientais como temperatura, salinidade e 

pluviosidade. Somada a estes, variáveis biológicas da população como dinâmica de 

larvas no plâncton e sua variabilidade são considerados como componentes 

biológicos importantes ao assentamento. O local escolhido para o monitoramento é 

o costão Leste da Praia Vermelha, localizada nas proximidades da entrada da Baía de 

Guanabara. Foi selecionada no médio litoral do costão, a faixa de distribuição da 

craca T. stalactifera, que foi dividida em 3 áreas: superior, médio e inferior. Em cada 

área foram marcados 5 quadrantes fixos de 10 x 10 cm, a fim de se acompanhar 

quinzenalmente, a colonização deste substrato por T. stalactifera. As amostragens 

foram iniciadas em maio de 2017 e a partir de junho de 2018, passaram a ocorrer 

mensalmente. Concomitantemente, foram também amostrados o plâncton, a fim de 

se verificar a presença de larvas na água e os parâmetros hidrológicos de 

temperatura e salinidade. O acompanhamento da população foi feito por meio de 

fotos e, em laboratório, as imagens foram analisadas pelo programa ImageJ para 

contagem do número de indivíduos nas seguintes categorias: recrutas e adultos, 

diferenciando-os também em vivos e mortos. Os principais resultados obtidos até o 

momento indicam maior densidade populacional na região média de sua distribuição, 

seguida da superior e logo após a inferior. A contagem de recrutas quando comparada 

às densidades de cípris indicam que ocorreram picos de recrutamento nos meses de 

maio e agosto 2017 e de fevereiro e março de 2018, sobretudo na região média. Os 

dados seguem sendo coletados e analisados e permitirão entender a dinâmica desta 

população e de confrontar modelos estabelecidos de ecologia de comunidades. 
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CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DO SOLO NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO, ATRAVÉS DO SAGA GIS UTILIZANDO A TÉCNICA DE DISTÂNCIA 

MINIMA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PHILLIPE VALENTE CARDOSO 

Estagiário(s):  
Wellinghton Marins Coutinho Firmino 

 
Diariamente o planeta passa por alterações, sejam elas nos aspectos naturais ou 

antrópicos, ou então mudanças em meios naturais influenciadas por uma intervenção 

humana no espaço. Podemos citar como exemplo dessas mudanças, o recente caso 

de deslizamento no morro Boa Esperança localizado no munícipio de Niterói, onde a 

encosta contava com presença humana, através de habitações, o que tornou um 

evento natural em uma tragédia. A prevenção torna-se um fator fundamental para 

que tragédias como essas possam ser evitadas, e o uso das geotecnologias tem 

avançado cada vez, o que torna cada vez mais viável fazer identificações visuais 

através de mapas que indiquem riscos. Com esse intuito o presente trabalho tem 

como objetivo central o desenvolvimento de um mapa de uso e cobertura do solo a 

partir do SAGA GIS, em busca de compreender a usabilidade de softwares livres 

neste tipo mapeamento. O município utilizado na presente análise, é o município de 

São Gonçalo, onde se localiza a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, este 

também sendo o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, o 

que o torna de grande interesse para compreender como está sendo o uso do solo 

no município. Para realização deste projeto foram feitas aquisições de dados através 

do Earth Explorer (aquisição da imagem sentinel-2) e IBGE (aquisição de dados da 

divisão territorial). Na etapa seguinte foram realizados a preparação dos dados 

através do ArcGIS 10.3 para assim utilizar o recorte de São Gonçalo no SAGA GIS, 

neste método a classificação apresentada no presente trabalho, foi através da técnica 

de classificação supervisionada com base em objeto, utilizando o método de distância 

mínima, onde foram indicadas as classes: Água, Agropasto, Floresta, Mangue, 

Urbano Intenso e Urbano Rarefeito. Com a classificação elaborada, foram distribuídos 

30 pontos aleatoriamente para cada classe através do ArcGIS 10.3, em seguida foi 

verificada a concordância dos pontos através do Google Earth Pro para que desta 

forma fosse possível elaborar a tabela da matriz de confusão no Microsoft Excel 2016. 

Como última etapa foi feito o mapa temático no QGIS 3.0, onde consiste no uso de 

diversas técnicas aprendidas nas aulas de cartografia temática, como por exemplo o 

uso do menu “symbolgy”. Como resultado obteve-se uma classificação que apresenta 

algumas confusões quando se observa classes que contém as partes sombreadas da 

imagem e as partes mais escuras, dito isso tem-se uma grande confusão na classe 

água por se apresenta em geral como uma parte escura o acabou confundido o 

classificador. 
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MAPEAMENTO BITEMPORAL DE USO E COBERTURA DA TERRA DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DOS RIOS ALDEIA VELHA E INDAIAÇU– RJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PHILLIPE VALENTE CARDOSO 

Estagiário(s):  
Beatriz Costa de Jesus 

 
As análises relacionadas à distribuição do uso e cobertura da terra contribuem para 

compreensão de mudanças e identificação do espaço de forma mais precisa, onde se 

possibilite a representação dos elementos da paisagem. O mapeamento de uso e 

cobertura da terra é imprescindível nos estudos ambientais e para isso, serão 

utilizadas algumas técnicas do sensoriamento remoto. A metodologia adotada será 

de classificação baseada em objeto geográfico (GEOBIA), que tem como 

característica a interpretação a partir da modelagem do conhecimento, tornando o 

processo mais automatizado e diminuindo as possíveis edições do mapeamento. Para 

este trabalho, já que se trata de um mapeamento Bitemporal, será utilizado 2 

imagens, uma Landsat 5 e a outra Landsat 8 (OLI), com a finalidade de analisar e 

quantificar as diferenças dos usos que houveram comparando as duas imagens. 

Ambas possuem uma resolução espacial de 30m e após algumas modificações, será 

utilizado o software eCognition para a segmentação e classificação e posteriormente, 

dados serão gerados através do software ArcGis para a obtenção dos resultados. A 

área adotada para este estudo serão as Bacias Hidrográficas dos Rios Aldeia Velha e 

Indaiaçu (BHRAVI), que são sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio São João 

(BHRSJ), localizadas entre os municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, no 

Estado do Rio de Janeiro. As mesmas possuem importância estratégica para o Estado, 

pois se encontram entre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Bacia de 

Campos, que é uma das maiores regiões produtoras de petróleo do Brasil, sem falar 

que as mesmas possuem resquícios de Mata Atlântica. Ela é um ecossistema com um 

histórico de desmatamentos ao longo da história, e isso ocasionou sua perda de sua 

diversidade biológica. Portanto, através da criação de corredores ecológicos por meio 

da ligação de remanescentes da Mata Atlântica, existe uma maneira de tentar 

preservar tanto o ecossistema quanto as espécies que ali são ameaçadas. Dentro 

desse contexto, encontramos as Unidades de Conservação (UC), que podem ser mais 

bem definida através do seu objetivo de conservar a biodiversidade, permitindo que 

espécies consigam sobreviver numa área que é protegida e que seus recursos tenham 

o devido cuidado. No ano de 1974, temos a criação da Reserva Biológica do Poço das 

Antas, sendo a primeira unidade de conservação criada no Brasil, com o objetivo de 

auxiliar a conservação da flora e da fauna local. Se Localizando no Estado do Rio de 

Janeiro nos municípios de Silva Jardim (22º30' e 22º33'S e 42º15' e 42º19'W), 

fazendo limite com os municípios de Casimiro de Abreu e Araruama. Ela abriga uma 

das maiores populações de Mico-Leão-Dourado e as Preguiças-de-Coleira, como 

também assegura sua preservação e promove a recuperação de áreas degradadas. 

O estudo tem o objetivo de contribuir para uma profunda analise sobre os usos da 

área e servir de base para futuros trabalhos. 

 
E-mail: phillipevalente@gmail.com 
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O USO DO GEOGEBRA NO ENSINO DE ÁLGEBRA LINEAR 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Aprigio Bruno Cavalcanti de Andrade 

 
Aproveitando que uma das aplicações da Álgebra Linear é a computação gráfica, 

buscamos nas atividades de monitoria oferecer aos estudantes um contato com a 

disciplina que explore não só os atributos lógico/matemáticos mas que também 

valorize seu significado visual/espacial. Ao explorarmos a metodologia de resolução 

de problemas sob esta perspectiva esperamos oferecer aos alunos enquanto futuros 

professores ferramentas que possam se refletir em interdisciplinaridade nas suas 

atuações em sala de aula no ensino médio. Durante a apresentação, ilustraremos 

como atividades com o software livre Geogebra podem ajudar na interpretação 

geométrica de sistemas lineares com duas ou três incógnitas e de transformações 

lineares como homotetias, rotações, projeções e reflexões, em situações no plano e 

no espaço. Mostraremos também como estes recursos podem ser usados como 

ferramenta de produção visual. Mencionaremos diversos recursos que o Geogebra 

apresenta no âmbito da disciplina, como a possibilidade de operações com matrizes 

e vetores, cálculo de determinantes, cálculo de autovalores, entre outros tópicos 

específicos da disciplina. Exploraremos também a aplicação de Álgebra Linear no 

importante problema de encontrar máximos e mínimos relativos de funções reais de 

duas variáveis, apontando relações da disciplina com o cálculo diferencial e integral 

envolvendo duas variáveis. Além disso, veremos que a Álgebra Linear possui 

importantes relações com o dia a dia: Está relacionada ao método de pesquisa usado 

no procurador do Google e também a programas de produção e edição de vídeos. 

Avaliamos que o trabalho desenvolvido nas aulas de monitoria venha estimulando os 

alunos a assumirem um papel ativo no aprendizado, desenvolvendo habilidades como 

a elaboração de conjecturas e ajudando no retrospecto e melhor entendimento dos 

assuntos trabalhados. Assim, estimula-se o espírito investigativo do estudante, 

despertando sua curiosidade. A monitoria de Álgebra Linear II tem propiciado a 

redução dos índices de reprovação na disciplina, contribuindo para a permanência 

estudantil no curso de Licenciatura Matemática da Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense(FEBF). Salientamos a relevância de garantirmos um ensino atraente e de 

qualidade, auxiliando na formação de professores, sobretudo na Baixada Fluminense, 

que tanto necessita destes profissionais. O monitor também se beneficiou deste 

trabalho, desenvolvendo suas habilidades pedagógicas e didáticas e aguçando seu 

interesse no assunto. 

 
E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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SANGAKUS: MATEMÁTICA E ARTE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Geometria e Topologia 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSA MARIA GARCIA MARQUEZ 

Estagiário(s):  
Mylena Marins do Amaral 

 
Sangakus: Matemática e Arte No presente trabalho objetivamos mostrar problemas 

geométricos encontrados em Sangakus, tábuas japonesas datadas do século XVII. 

Tais tábuas podem ser utilizadas como recurso didático a fim de explorar conceitos 

de geometria plana e espacial presentes no currículo escolar. Abordamos 

resumidamente a história da Matemática no Japão nesse período tão singular, como 

também mostramos três exemplos de Sangakus: os dois primeiros, cujas resoluções 

requerem apenas conhecimentos básicos de geometria plana e o terceiro em três 

dimensões, que além de sua beleza, traz consigo um importante resultado 

envolvendo o Teorema do Sexteto de Soddy, descoberto de maneira independente 

pelos japoneses quase cem anos antes da publicação do químico inglês Frederick 

Soddy em 1936. Palavras-chave: Sangakus; Geometria euclidiana; Teorema de 

Pitágoras; Teorema dos círculos de Descartes. Breve história dos Sangakus A prática 

de pendurar tábuas de madeira contendo problemas geométricos em templos 

budistas e xintoístas no Japão servia tanto como oferenda de agradecimento aos 

deuses quanto para dar honra aos autores e as respectivas escolas de Matemática 

pela sua resolução, e ocorreu em boa parte do Período Edo (1603-1868), momento 

de isolamento comercial e cultural do país com o ocidente, conhecido como Sakoku 

ou “país fechado”. Nesta época, a Matemática japonesa foi fundamentada na chinesa, 

tendo como bases o clássico livro chinês Jiuzhang Suanshu (Nove capítulos sobre a 

arte da Matemática) e os seis primeiros livros de Euclides, traduzidos para o chinês 

no final do século XVI. Apesar do isolamento, o país vive um grande período de paz 

(Taihei) e efervescência cultural popular (Genroku), onde a Matemática tem grande 

desenvolvimento. Os Sangakus (san = matemática, gaku = tábua) se originaram 

pelo uso do sangi (ábaco chinês) e o wasan (Matemática nativa japonesa, 

concentrada na geometria). Cada qual contém de 1 a 10 problemas matemáticos, 

envolvendo círculos e outras figuras geométricas. Os enunciados são apresentados 

sem rigor matemático e acompanhados de figuras geométricas e não 

necessariamente contêm a resposta. Os Sangakus eram encarados pela população 

japonesa como uma atividade recreativa praticada por samurais, camponeses e até 

mesmo crianças. Alguns problemas são simples, podendo ser resolvidos com o uso 

do teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos, enquanto outros requerem 

Matemática superior. Referências [1] García Capitan, F. J. Resolucion de Problemas 

Bonitos de Geometrıa con Metodos Elementales, 2003. [2] Arconcher, C. Sangaku, a 

geometria sagrada. RPM 49. P. 3-10, 2002. 

 
E-mail: rosagmarquez@yahoo.com.br 
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UMA ANÁLISE DAS DIFICULDADES EM FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ADRIANA DA SILVA FEITOSA 

Estagiário(s):  
Leonardo Luiz Cordeiro Paracampo 

 
A monitoria de Fundamentos de Matemática e Cálculo I (1º / 2º período), da 

Faculdade Educação da Baixada Fluminense, visa dar um melhor aproveitamento aos 

alunos no meio acadêmico, proporcionando a eles uma visão mais consolidada do 

conteúdo de Matemática, como o próprio nome da disciplina, Fundamentos da 

Matemática, sugere. Como grande parte dos discentes do Curso de Licenciatura em 

Matemática são moradores da Baixada Fluminense, uma área de periferia no qual o 

Ensino Básico muita das vezes é deficiente, é bastante comum surgirem graduandos 

que apresentam dificuldades na Matemática primordial, ou até mesmo graduandos 

que não tiveram contato com alguns tópicos que são fundamentais em sua formação. 

Com o objetivo de reduzir estas falhas na aprendizagem, a monitoria busca 

apresentar, para estes graduandos, diferentes estratégias de ensino para que o aluno 

tenha oportunidades de prosseguir em seus estudos, diminuindo a retenção nas 

disciplinas de cálculo e, o que é mais importante, intervir na desistência do Curso. 

Para atingir este objetivo foi desenvolvido um plano de ação de forma articular como 

o monitor poderia atuar de forma mais eficaz junto aos alunos, detectando falhas 

trazidas do Ensino Médio. Algumas estratégias estão sendo implementadas, como 

fornecer ao aluno um suporte ao ensino-aprendizagem por meio de uma visão 

computacional, utilizando o software livre Geogebra e outros disponíveis em 

celulares, com objetivo de possibilitar uma melhor visualização das funções e análise 

gráfica e utilizar recursos à distância para otimizar o tempo restrito dos alunos 

disponível para estudo, visto que muitos alunos necessitam trabalhar. Outra 

estratégia utilizada é a análise dos erros pelos próprios alunos, fazendo-os perceber 

qual mecanismo que está levando-os ao erro, por exemplo, na construção de um 

gráfico sem uma leitura da função. Verifica-se que fortalecendo a base conceitual 

destes alunos por meio de diferentes abordagens, há uma melhora na consolidação 

dos conteúdos destas disciplinas, abatendo erros conceituais que existiam 

anteriormente, construindo no aluno a habilidade de desenvolver estratégias de 

resoluções de problemas, por meio do entendimento intuitivo e formal das ideias 

matemáticas no processo de investigação. Outro ponto positivo da monitoria é que 

desenvolvendo estas ações na monitoria, por meio da busca de estratégias, enriquece 

ainda mais a formação do monitor, futuro professor, fazendo-o participar ativamente 

nesta ação. Palavras chave: Monitoria, Matemática, Fundamentos, Cálculo, 

Estratégias. 

 
E-mail: adriana.feitosa@uol.com.br 
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DINÂMICA ATMOSFÉRICA E A GÊNESE DAS CHUVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO (RJ) NO PERÍODO DE 2005 A 2016 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA LUIZA FELIX MARQUES KEDE 

Estagiário(s):  
Carlos Augusto Abreu Tórnio 

 
A precipitação compõe um dos elementos do clima que apresenta maior variabilidade 

tanto em quantidade quanto em distribuição espacial e está relacionada a diversos 

problemas sociais como alagamentos, movimentos de massa e enchentes. São 

Gonçalo é um município da Região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro com 

elevadas taxas de precipitação anual podendo atingir totais pluviométricos mensais 

superiores a 200 mm. Este trabalho objetiva analisar a precipitação do município de 

São Gonçalo (RJ), entre os anos de 2005 e 2016, identificando os períodos mais secos 

e mais chuvosos e relacioná-los a atuação dos sistemas atmosféricos atuantes na 

região Sudeste do Brasil. Para analisar a série de 12 anos (2005 - 2016) de 

precipitação foram utilizados dados diários da estação climatológica urbana da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores 

(UERJ/FFP) localizada entre as coordenadas de 22º49'55,97”S e 43º4'25,52”W. As 

técnicas estatísticas utilizadas foram as medidas de tendência central (média e 

mediana), medidas de dispersão e variabilidade (desvio padrão e coeficiente de 

variação), distribuição e frequência das chuvas (fórmula de Sturges) e a técnica dos 

desvios quartílicos (classificação em extremos úmidos ou secos a partir dos totais 

anuais da série histórica). Além disso, no intuito de estabelecer uma compreensão 

dinâmica do tempo atmosférico, foram analisadas cartas sinóticas de superfície e 

imagens de satélite para verificar a origem da ocorrência ou ausência das chuvas nos 

períodos extremos. Os resultados do desvio padrão e do coeficiente de variação 

revelaram que todos os meses do ano apresentaram elevada dispersão e 

heterogeneidade nos anos estudados. As chuvas foram classificadas em 5 classes 

distintas em relação a distribuição e frequência e a que apresenta maior frequência 

está distribuída entre 880,99 e 1049,62 mm nos anos de 2005, 2007, 2011 e 2015. 

A partir técnica dos quartis foram classificados como habituais os anos de 2005, 

2007, 2011, 2012, 2013 e 2015, registrando entre 827,30 e 1119,12mm anuais; 

como secos os anos de 2006, 2014 e 2016, estando abaixo de 827,30 mm anuais. E 

chuvosos os anos de 2008, 2009 e 2010 estando acima dos 1167,50 mm anuais. Nos 

anos classificados como secos verificou-se, analisando as cartas sinóticas e as 

imagens de satélites, a atuação anticiclônica recorrente sobre o litoral do Sudeste, 

destacando-se o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e outros sistemas 

de alta de diferentes naturezas. Enquanto nos anos chuvosos a atuação mais 

recorrente de sistemas de baixa pressão como sistemas frontais, cavados, a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Zona de Convergência de Umidade (ZCOU). 

Desse modo, compreender de maneira mais detalhada o comportamento habitual 

das chuvas, sobretudo os períodos extremos pode ser uma importante ferramenta 

para o planejamento urbano-espacial. 

 
E-mail: mluizakede@gmail.com 
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UMA APRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LINEARES E DETERMINANTES COM O 

USO DO GEOGEBRA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 

Estagiário(s):  
João Victor Nóbrega Botelho 

 
A presente monografia foi inspirada, entre outras referências, no artigo: “Sobre o 

ensino de sistemas lineares”, de Elon Lages Lima. No inicio do trabalho, o autor da 

monografia encontrou entre as pesquisas que contribuíram, criticas aos livros 

didáticos utilizados no Brasil, por isso foi necessário a busca do livro “Exame de 

textos: Análise de livros de Matemática para o Ensino Médio”, do editor Elon Lages 

Lima. Esse livro contém os resultados de um estudo detalhado de doze livros 

didáticos usados no ensino de matemática no Brasil. Porém, na revisão de literatura 

presente na monografia, foi observado por meio do livro apenas, o tema presente 

desse trabalho, que foi representado no livro de uma maneira geral como álgebra 

linear, sendo que em uma análise ou outra houve separação em tópicos. Após serem 

observados os pontos positivos e negativos comentados no livro, foi possível 

direcionar o objetivo da pesquisa, sendo ela: a busca por uma forma lúdica e 

interativa para o ensino de sistemas lineares e determinantes e a utilização de 

vetores como elemento unificador desse tema, pois no livro é mencionada a 

importância do uso de vetores para a interpretação dos sistemas e a utilização dos 

determinantes. Com isso, o desenvolvimento do quadro teórico da monografia trouxe 

questões inspiradas por problemas já resolvidos, porém não necessariamente pela 

mesma estratégia. Para que a apresentação desse tema fosse de forma lúdica e 

interativa, o autor fez uso da ferramenta Geogebra, onde a maior parte das figuras 

presentes na monografia foi construída. Durante o desenvolvimento do quadro 

teórico, as interpretações geométricas, vetorial e matricial são apresentadas em um 

sistema linear de duas equações com duas incógnitas. Sendo ressaltado que além da 

forma tradicional de representar um sistema linear, também pode ser representado 

de forma matricial e de forma vetorial. Além disso, é apresentada uma interpretação 

geométrica da regra de Cramer. Para os sistemas lineares de três equações com três 

incógnitas, apresentamos as oito possibilidades para esse sistema mencionadas no 

artigo do Elon Lages por meio de conjuntos. Para o desenvolvimento da monografia, 

foi realizado um trabalho de campo com estudantes universitários, cujos resultados 

são explicitados na monografia. Este trabalho de campo envolveu uma oficina que 

abordava as diversas representações de sistemas lineares e a interpretação 

geométrica de determinante de ordem dois de ordem três. Acreditamos que esta 

monografia contribua com sugestões que tornem o ensino de matrizes e 

determinantes mais atraente e significativo, a partir do uso de ferramentas 

tecnológicas, como o software livre Geogebra. 

 
E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS CERÂMICAS SUPERCONDUTORAS 

E LUMINESCENTES 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física da Matéria Condensada 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ADA PETRONILA LOPEZ GIMENEZ 

Estagiário(s):  
Crislaine Soares Bastos 

 
Este projeto abrange a produção e o estudo de novos materiais cerâmicos de 

aplicação tecnológica, nos quais nosso interesse é investigar propriedades 

estruturais, de transporte elétrico, magnéticas e ópticas. Os materiais 

supercondutores têm as características extraordinárias de resistência elétrica nula e 

expulsão de campos magnéticos. Novos compostos baseados no Fe, coexistência de 

supercondutividade e magnetismo, além de mudanças na estrutura cristalina e nas 

propriedades magnéticas são temas que fazem cada vez mais interessante a 

investigação da física da matéria condensada. Por outro lado, os óxidos de emissões 

luminescentes são compostos que podem gerar pulsos ultracurtos largamente 

sintonizáveis e vêm sendo estudados na UERJ. A transição é muito atraente para a 

solução de alguns problemas de ciência básica e para várias aplicações tecnológicas 

em lasers. Por isso, a obtenção de novas amostras deste tipo é de interesse do grupo 

e estão também incluídos neste projeto. A primeira etapa consistirá na produção de 

amostras. Para a obtenção dos compostos será usado o método convencional de 

reação do estado sólido e em alguns casos o método via ácido acético. Uma vez 

obtidos os materiais, na segunda etapa se realizará a caracterização estrutural das 

amostras através de difração de raios-X. Os difratogramas serão analisados pelo 

método de refinamento Rietveld. Este ponto será essencial para correlacionar as 

propriedades físicas com as propriedades estruturais nos compostos obtidos. A 

seguir, nas amostras ópticas serão realizadas medidas de fotoluminescência e 

excitação da fotoluminescência, com o objetivo de estudar e desenvolver novos 

materiais que apresentem propriedades interessantes do ponto de vista econômico 

e tecnológico. Em alguns compostos, informações no nível local sobre a estrutura 

magnética, usando-se espectroscopia Mössbauer (EM) serão obtidas. Este estudo 

será essencial na abordagem de questões estruturais importantes e que dizem 

respeito ao tipo de ordem magnético. Finalmente, estudos por magnetização e 

medidas elétricas serão realizadas nas amostras supercondutoras. As medidas 

magnéticas poderão ser correlacionadas com os estudos sobre o magnetismo local 

realizados por EM. Já as medidas elétricas permitirão avaliar a capacidade de 

transporte elétrico nas amostras obtidas. Este ponto será correlacionado também 

com os estudos da estrutura granular das mesmas, e permitirá delinear os caminhos 

para se obterem amostras com melhores propriedades físicas. 
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A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA URBANA DO CAMPUS UERJ MARACANÃ: 

INSTRUMENTO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JUNIOR 

Estagiário(s):  
Raphael Luiz Lettieri Alves 

 
As alterações ambientais ocorrem nas diversas escalas e para a ciência geográfica, 

compreender a articulação e mutualidade de efeitos em perspectiva interescalar é 

fundamental à sua epistemologia, além de oferecer uma contribuição significativa à 

discussão das mudanças climáticas, sejam: globais, regionais ou locais. Desse modo, 

sabida as limitações dos países sul-americanos quanto à coleta e sistematização de 

dados meteorológicos, o referido estudo apresenta os resultados do projeto “Estação 

Meteorológica Urbana Campus UERJ Maracanã”, cujo objetivo é contribuir para 

obtenção e divulgação de dados meteorológicos na cidade do Rio de Janeiro, 

subsidiando trabalhos em diversos níveis de pesquisa, ensino e extensão. Um dos 

primeiros resultados da reativação da referida estação foi a elaboração de uma rotina 

sistemática de coleta e tratamento estatístico dos dados, tomando como referência 

a estação do INMET mais próxima. A partir daí, ainda em caráter preliminar, foi 

elaborado manual técnico detalhado, descrevendo a funcionalidade dos 

equipamentos, orientando quanto à sua operação e em relação aos procedimentos e 

periodicidade de calibração, fundamentais para manutenção da garantia de qualidade 

dos dados. Para além da rotina técnica, três produtos já podem ser destacados: 

pesquisa – ritmo climático, clima urbano e dengue no Rio de Janeiro; ensino –

atividades da disciplina de Climatologia I e Climatologia Urbana do Instituto de 

Geografia; e extensão - atividades desenvolvidas com alunos da Escola Técnica 

Estadual Ferreira Viana sobre conforto ambiental. No caso da atividade de pesquisa, 

elaborada através de uma rede brasileira de colaboração, capilarizada pela UFPR e 

financiada pelo Ministério da Saúde, os dados da estação Uerj Maracanã 

demonstraram que o ritmo climático e o clima urbano do Rio de Janeiro oferecem 

condições fundamentais para o desenvolvimento do vetor e quando combinada às 

condições socioambientais da cidade ajudam a explicar a distribuição dos casos de 

dengue e epidemias. Tal pesquisa ganha uma nova etapa a partir do fomento do 

CNPq para detalhamento em termos da RMRJ. No que tange ao ensino, a estação foi 

aparelhada com uma diversidade de instrumentos meteorológicos, almejando 

atividades didáticas extraclasse, para que os discentes pudessem ter capacitação em 

instrumentação e coleta de dados meteorológicos, fundamental tanto para o bacharel 

quanto licenciado. Alunos da graduação em Geografia e do curso técnico em 

Meteorologia do CEFET constantemente visitam a estação, a perspectiva é a abertura 

para o CAP e o Pedro II já no próximo semestre. Finalmente, cumprindo o papel 

extensionista da Universidade, alunos da ETEFV, também localizada no Maracanã, 

desenvolvem trabalho de pré-iniciação científica em conforto térmico e clima urbano 

combinando dados da estação Uerj Maracanã e outros dois mini-postos instalado nas 

dependências da escola, a fim de demonstrar o impacto das diversidades de uso e 

cobertura no conforto ambiental. 
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ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES ECOTURÍSTICAS NA 

ILHA GRANDE (ANGRA DOS REIS-RJ), POR GEOPROCESSAMENTO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VIVIAN CASTILHO DA COSTA 

Estagiário(s):  
Jonathan Araujo Barreto de Souza 

 
O ecoturismo é uma das categorias de turismo na natureza cuja prática envolve 

atividades sustentáveis aliadas à educação ambiental, gerando assim um menor 

impacto. Como os principais destinos dessa atividade são as unidades de conservação 

da natureza, pode ocorrer sobrecarga nas zonas definidas ao uso público, seja por 

falta de recursos humanos, seja pela falta de planejamento. Para auxiliar à tomada 

de decisão dos gestores é que as geotecnologias vêm sendo adotadas não só na 

confecção e ordenamento das informações em banco de dados espaciais, mas 

principalmente na realização das análises ambientais que irão subsidiar as etapas de 

manejo. Com base nisso é que este estudo tem como objetivo a criação, manutenção 

e análise espacial do banco de dados geográfico (BDG) sobre as áreas com potencial 

ecoturístico, contrapondo as áreas de fragilidade ambiental na Ilha Grande 

(pertencente ao município de Angra dos Reis – RJ). Como metodologia foi 

confeccionado BDG (Geodabase) no ArcGIS a fim de facilitar as análises espaciais. 

Para a coleta de dados em campo, foi utilizado GPS marca Garmin e A-GPS por mobile 

(Wikiloc) para marcação dos pontos de atrativos ecoturísticos e trilhas. Foram obtidas 

e processadas digitalmente imagens de satélite GeoEye (Geocatálogo MMA) que 

foram sobrepostas aos dados da base contínua vetorial do Estado do Rio de Janeiro 

na escala de 1:25.000 do IBGE (2018), além das bases das unidades de conservação 

na Ilha Grande obtidas pelo portal GeoINEA. Para o mapa de Fragilidade Ambiental 

da Ilha Grande, utilizou-se o método de Ross (1994), através da sobreposição de 

plano de informação submetidos à uma sequência hierárquica de análise dos dados. 

Para gerar a análise espacial em SIG, foi utilizada a metodologia de álgebra de mapas 

multicriterial AHP (Analytic Hierarquic Process) e por média ponderada no ArcGIS. O 

mapeamento dos principais atrativos com potencial ecoturístico na Ilha Grande que 

foram sobrepostos ao mapa de fragilidade ambiental para verificar quais áreas são 

frágeis à visitação (ação) intensiva dos turistas e em que zonas das UCs estariam 

inseridas. Como resultados da análise de potencial x fragilidade, foi percebido que a 

maioria (13) dos 46 atrativos ecoturísticos na Ilha Grande estão em zonas histórico-

culturais, no interior do Parque Estadual da Ilha Grande, no entanto, 7 deles estão 

em média fragilidade. Outros atrativos (8) estão em zona de ocupação controlada na 

APA Tamoios e 7 em zona primitiva do PEIG. Mais uma preocupação para a gestão 

do PEIG é o fato de ter 6 atrativos ecoturísticos em zonas primitivas com média a 

forte fragilidade. As zonas de ocupação restrita e conservação que estão situadas na 

APA Tamoios aparecem com 2 atrativos em cada uma que possuem média a muito 

forte fragilidade. Com tais resultados analíticos foi possível aprimorar o banco de 

dados integrado e sistêmico da Ilha Grande, considerada patrimônio cultural e 

ambiental mundial pela UNESCO. 
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A rede de drenagem de uma bacia hidrográfica é regulada pelo clima, pelo 

embasamento litológico, pela topografia, pela tectônica, e por outros fatores que lhe 

conferem equilíbrio, quando bem ajustados (Paes e Silva, 2017). Isto posto, para se 

compreender o comportamento da rede de drenagem é necessário a construção de 

banco de dados confiáveis a respeito de seus aspectos geomorfométricos, ou seja, a 

descrição métrica de suas feições fisiográficas, bem como levantamento de relações 

entre as mesmas. Sendo assim, visando gerar e consolidar informações que 

permitam o entendimento da dinâmica da rede de drenagem da bacia do rio Bracuhy, 

esse trabalho busca inferir sobre a ação de controle estrutural nesta bacia decorrente 

dos processos formadores da Serra do Mar, localmente designada como Serra da 

Bocaina. A escolha da bacia do Bracuhy como recorte espacial justifica-se tendo em 

vista que é uma das bacias de drenagem representativas do conjunto de bacias do 

litoral Sul Fluminense, cujos atributos paisagísticos são notáveis e geram seu 

reconhecimento como região da Costa Verde, trecho que apresenta indícios de forte 

controle litológico sobre a organização das bacias da região e que fica evidenciado 

na aplicação dos seguintes índices geomorfométricos: a) Fator de Simetria 

Topográfica Transversa (FSTT), introduzido por Cox (1994), é a relação do maior e 

menor valor de altimetria quanto a um traçado transversal a bacia demonstrando 

áreas com comportamentos topográficos anômalos; b) Relação Declividade-Extensão 

(RDE), proposta por Hack (1974), que relaciona o grau de declividade de 

determinado trecho do canal relacionando o mesmo com toda sua extensão, uma vez 

que a análise dos perfis longitudinais auxilia na identificação de possíveis alterações 

do traçado do perfil e de ocorrência de anomalias. Para a geração dos índices 

morfométricos e perfis longitudinais do canal principal da bacia os dados foram 

tratados em ambiente SIG – sistema de informações geográficas no software 

ArcMap10.1 a partir de dados cartográficos em escala de 1:50.000 (IBGE, 2009). 

Para validar as informações e complementar com descrições de campo foi realizado 

trabalho de campo no qual foi possível identificar a variação topográfica longitudinal 

do canal principal indicada no perfil e índices. Apontamos que os resultados gerados 

demonstram a complexidade geomorfológica da bacia hidrográfica e apontam a 

necessidade de se reconhecer compartimentos com distintos graus de interferência 

estrutural o que fica evidenciado na distribuição dos canais de drenagem. Por fim, 

considerando que para além de sua relevância para a compreensão da evolução 

geológico-geomorfológica regional, esta bacia possui papel estratégico, considerando 

que é utilizada para abastecimento de parte da população do município de Angra dos 

Reis-RJ, faz-se necessário um maior detalhamento e aprofundamento dos dados 

gerados. 
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As cidades tem se apresentado cada vez mais como o local de ocorrência de ilhas de 

calor, eventos extremos de chuva e poluição atmosférica, deflagrados por elementos 

climáticos que afetam diretamente, de forma diferenciada, a qualidade de vida dos 

grupos sociais (Sant’Anna Neto, 2001, 2011). Etal relação é analisada pela Geografia 

a partir do Clima Urbano, que pode ser identificado de modo analítico por meio do 

Sistema Clima Urbano (S.C.U), dividido em três subsistemas: subsistema 

termodinâmico, subsistema físico-químico e subsistema hidrometeórico (Monteiro, 

1976). Neste trabalho, enfocou-se o subsistema termodinâmico, que se relaciona 

com o conforto térmico e compreende elementos como os fluxos de energia se 

relacionam com o albedo e produzem uma atmosfera urbana mais quente. Assim, o 

presente trabalho visa analisar diferentes metodologias para o estudo do clima 

urbano. Inicialmente, o projeto aplicou o emprego de transectos moveis noturnos 

para investigar as variações espaciais e temporais da temperatura do ar na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro. Foram escolhidos os bairros de Marechal Hermes, Vila Militar 

e Sulacap, por apresentam características particulares com relação às formas 

construtivas e sítio urbano. Os resultados indicaram variações de até 4oC de 

temperatura entre pontos do mesmo transecto. Em um segundo momento, no bairro 

Tijuca, realizou-se a modelagem 3D das edificações no Google Earth®; em seguida 

foram produzidas imagens de sombreamento das edificações na superfície urbana 

com o software Google SketchUp® 2017, e, por fim, foram produzidos gráficos de 

incidência solar direta e obstrução da abóbada celeste através do cálculo do Fator de 

Visão do Céu (FVC) nos pontos alocados no prédio com o software Google 

SketchUp®. A partir de simulação foram identificados os pontos mais e menos 

expostos à radiação em termos horários (7h57min de incidência solar direta (h) no 

inverno e 8h36min no verão (h) para o mais exposto, e 4h22min (h) no inverno e 

5h29min (h) no verão para o menos exposto) e aqueles com menor e maior obstrução 

da abóbada celeste em relação à incidência de radiação solar (Fator de Visão do Céu 

(%) em 42,16% para o menos obstruído, e em 8,59%, para o mais obstruído). Em 

ambos os casos, os procedimentos metodológicos se mostram eficazes na 

investigação da climatologia urbana, além de complementares em uma análise. 

Ressalta-se a relevância da variável Fator de Visão do Céu (FVC) na análise da 

incidência de radiação solar que atinge a superfície e como ela se relaciona com 

variáveis como materiais e padrão construtivo em áreas urbanas. Já os transectos 

noturnos demonstraram o balanço de radiação intraurbano e seus impactos na 

temperatura do ar. Ambos os procedimentos forneceram subsídios para a análise e 

interpretação da dinâmica intraurbana na geração do clima urbano em recortes 

espaciais específicos situados no município do Rio de Janeiro. 
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O grau de poluição das águas da Baía de Guanabara vem interferindo na manutenção 

e utilização de ecossistemas marinhos costeiros. Nesse contexto, o presente projeto 

tem por objetivo avaliar como alguns parâmetros de qualidade das águas podem 

influenciar nas concentrações de Carbono Orgânico Volátil (COV) deste ecossistema. 

A área de estudo foi a Praia do Catalão localizada na Ilha do Fundão – RJ. A 

metodologia consiste em coletar água de superfície para obter amostras de COV 

através da purga da água coletada com nitrogênio de alta pureza (N2, grau 5.0) para 

a obtenção do Carbono Orgânico Dissolvido Expurgável (EDOC) através de equilíbrio 

em uma armadilha de 50mL de água ultrapura acidificada com 50 µl de H3PO4, 85% 

(pH < 2.0). Todas as amostras de EDOC e brancos foram armazenadas para análise 

em laboratório em TOC Shimadzu. Padrões de 2μmol C L-1 e 44μmol C L-1 são 

usados para garantir a acurácia das análises. Foram mensuradas as concentrações 

de carbono orgânico dissolvido (COD), nutrientes dissolvidos (nitrito, nitrato, amônia, 

silicato e fosfato), clorofila-a, pH e temperatura da água nos mesmos horários para 

avaliar a influência destes parâmetros sobre o EDOC. Dados de precipitação, vento e 

temperatura do ar foram obtidos com o ICEA, estação do Aeroporto Galeão, para 

serem correlacionados com o EDOC. Dados de precipitação do CPTEC-INPE, estação 

Xerém, foram obtidos a fim de comparar o volume de chuvas da estação mais 

próxima do local das coletas com a estação mais próximas dos rios adjacentes. A 

altura da maré foi utilizada com dados obtidos pela Tábua de Maré da Marinha do 

Brasil. Foram realizadas correlação de Pearson, Regressão Linear e PCA entre todos 

os parâmetros e o EDOC. Nos primeiros horários de coleta observa-se uma relação 

do EDOC com a salinidade e o vento, o que pode indicar que ambos auxiliam na 

ressuspensão do carbono de fundo, seja pela ação do próprio vento numa coluna de 

água não muito profunda ou na movimentação do sedimento com a entrada de água 

salgada devido a variação da maré. Já nos últimos horários, houve uma queda nas 

concentrações dos nutrientes concomitante ao aumento nas concentrações de EDOC, 

o que pode indicar uma relação entre o EDOC e um possível incremento na 

produtividade primária. Uma vez que os nutrientes podem ter sido utilizados pela 

comunidade fitoplanctonica para a fotossíntese, o que pode causar a liberação de 

EDOC por exudatos algais. Porém, esta correlação ainda será melhor estudada, com 

a disponibilização futura dos dados de produtividade. A variação do COD não coincide 

com as variações observadas para o EDOC, o que sugere que a origem de ambos 

deve ser proveniente de fontes distintas. Os dados obtidos até o momento indicam 

uma dinâmica intensa tanto do carbono orgânico quanto de seus fatores reguladores. 

Estas variações podem interferir nas formas deste carbono e na sua distribuição 

nictemeral, mostrando a importância de estudos de curtas escalas de tempo. 

 
E-mail: luana.pinho@uerj.br 
  



 
 

112 
 

 

AVALIAÇÃO DAS VARIAÇÕES NA PRESSÃO PARCIAL DE DIÓXIDO DE 
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A Baía de Guanabara (RJ), é uma região com altos níveis de poluição, grande aporte 

de esgoto doméstico, industrial e de resíduos agrícolas. Essa poluição vem 

interferindo na manutenção deste ecossistema costeiro e sua utilização para pesca, 

lazer e esporte. O presente trabalho tem como objetivo compreender quais são os 

principais reguladores da pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) neste 

ecossistema. O CO2 se constitui na principal fonte de carbono para a realização da 

fotossíntese por organismos autótrofos e está diretamente relacionado ao pH e ao 

sistema de equilíbrio das formas de carbono. Foram realizadas coletas mensais 

nictemerais (24h), na Praia do Catalão, Ilha do Fundão. A metodologia consiste em 

mensurar o CO2 através de um sistema fechado acoplado a um detector de gás 

infravermelho (IRGA) que mede a fração de CO2 (XCO2), a partir da absorção de luz 

infravermelha de uma amostra de ar, e posteriormente, com correção matemática 

em função de pH e temperatura, transforma-se em pCO2. Esse equilibrador gera 

trocas gasosas entre a água que vem da baía e o gás que passa pelo IRGA. Os dados 

de maré foram obtidos, em metros, através do programa PacMaré, que apresentou 

a variação horaria da maré da região. O conjunto de informações coletadas foram 

analisadas nos programas GraphPad Prism e Microsoft Office Excel. Nesse estudo 

foram analisados os 3 meses de inverno (Junho, Julho e Agosto) onde a variação do 

pCO2 apresentou um padrão relativamente parecido de variação. Separando as 24 

horas em dia e noite podemos observar uma forte influência da variação diária no 

pCO2. Durante o dia ele é influenciado principalmente pela disponibilidade de luz e 

aumento da temperatura. Esta relação é mais pronunciada principalmente no 

segundo dia dos meses de junho e agosto, onde a pCO2 começa a diminuir logo após 

do período diurno começar tendo alcançado valores acima de 800microatm em 

ambos os meses. Já no mês de julho as concentrações foram menores, não chegando 

aos 800microatm dos meses anteriores. Neste caso, a variação de maré noturna 

parece ter influenciado um aumento das concentrações um pouco acida do padrão 

observados nos outros meses para a mesma situação de maré noturna. No segundo 

dia do mês de julho houve uma chuva por volta das 8:30h. Neste horário era 

esperado que as concentrações de pCO2 estivessem superiores ao observado (por 

volta de 600 microatm), o que indica que neste mês pode haver ocorrido uma 

limitação de luminosidade e temperatura devido ao mau tempo. As variações do 

pCO2 durante o dia podem estar sendo reguladas por fatores biológicos aliados aos 

físico-químicos, como temperatura e luz. Porem durante a noite esse padrão se 

altera, e o pCO2 começa a aumentar com a predominância da respiração aeróbia. No 

entanto, variações nos parâmetros físico químicos (como no mês de julho) podem 

alterar o padrão observados nos demais meses deste inverno. O que destaca a 

importância da repetição das medições mesmo em meses da mesma estação do ano. 
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Os Bancos de dados meteorológicos, são projetados para armazenar e disponibilizar 

informações meteorológicas após processamento e avaliação da consistência desses 

dados. Após esse procedimento é possível inferir nos resultados medidos e a partir 

das variáveis (temperatura do ar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, 

precipitação, direção e velocidade do vento) construir as normais climatológicas 

ampliando o conhecimento das regiões analisadas. Nesse escopo esse projeto opera 

um banco de dados em conjunto com a FAOC (Faculdade de Oceanografia – UERJ), 

onde as informações são processadas, consistidas e posteriormente alimentam um 

robusto banco de dados meteorológicos e oceanográficos, com ênfase na região 

costeira do Rio de Janeiro. A região costeira tem a relevância centrada nas condições 

oceânicas que modulam a condição climatológica e meteorológica dessas regiões, 

correspondendo a 40,1% da área do território estadual. A metodologia é feita a partir 

da obtenção dos metadados diretamente do site do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), com estações automáticas e convencionais e, de aeroportos 

através da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET). A análise 

desses dados, além de auxiliar o monitoramento regional, proporciona, juntamente 

com o desenvolvimento e avanço do sistema de informações geográficas (SIG), a 

geração dos perfis climatológicos, através da interpolação das redes de estações, 

assim como confecção de rosa dos ventos, auxiliando no entendimento da dinâmica 

de ventos e brisas das regiões, dentre outros fatores. Isolinhas de precipitação 

delimitam regimes microclimáticos da variável precipitação, notadamente pelos 

processos de interpolação contidos nos SIG em uso. O entendimento da dinâmica 

meteorológica de uma região de tamanha importância populacional e econômica, 

como a costeira no Brasil, permite elaborar zoneamentos de áreas expostas a riscos 

climáticos, mapear a frequência de ocorrência desses eventos severos e extremos 

além de permitir refinar sistemas de previsão de tempo e de estudos climáticos. Esse 

banco de dados permite que suas informações já processadas sejam utilizadas para 

o provimento de informações de qualidade cujo conjunto possa atender os objetivos 

do uso dos dados, sejam na pesquisa, na extensão e mesmo em projetos de gestão. 

Nesse sentido a unidade de desenvolvimento tecnológico BANDA (BANco de DAdos 

Metaoceanográficos) provê tais informações aos entes acadêmicos da FAOC e 

externos a unidade, além de ser utilizado nos processos de validação de resultados 

numéricos e elaboração das condições microclimáticas da região costeira do Estado. 
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O LET-Laboratório de Estudos Tectônicos é um laboratório da Faculdade de Geologia 

da UERJ e uma Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) do InovUerj. O LET 

conta com uma infraestrutura computadorizada, gerenciada por sua equipe técnica. 

Possui um extenso acervo de dados geológicos, adquirido e gerenciado pelo Grupo 

de Pesquisa em Geotectônica-Tektos. O laboratório tem como objetivo o tratamento 

e a divulgação de dados obtidos em trabalhos de campo ou em laboratório, para 

obter uma operacionalidade desses dados e sua posterior divulgação de pesquisas 

científicas realizadas por estudantes e pesquisadores do Tektos. No âmbito do LET 

foram realizadas atividades de caráter técnico, como a colaboração com o projeto 

Mapa Georrodoviário do estado do Rio de Janeiro e a colaboração da confecção de 

mapas para a disciplina de Mapeamento Geológico 1, como também atividades de 

caráter administrativo, como a organização do acervo técnico, cuida e compra de 

material de consumo, limpeza e manutenção do espaço físico, atualização e 

treinamento de software, além da colaboração em situações do cotidiano. A 

integração e a edição da carta geológica digital Barra do Piraí, na escala de 1:50.000, 

constituem a atividade principal do projeto de Estágio Interno Complementar em 

realização. As informações geológicas coletadas para a confecção desta carta foram 

retiradas da base geológica de dados do Grupo Tektos. As atividades foram todas 

realizadas no LET-Laboratório de Estudos Tectônicos, e constaram de revisão e 

atualização da base de dados geológicos da folha, digitalização e vetorização dos 

dados geológicos, traçado de contatos geológicos e outras estruturas, criação de 

polígonos das unidades litoestratigráficas, levantamento e armazenamento de dados 

litogeoquímicos e geocronológicos disponíveis, confecção do layout e legendas do 

mapa geológico. Foi utilizado o padrão LET-TEKTOS para a simbologia utilizada no 

mapa. Ocorrências minerais foram também incluídas no mapa e na base de dados. 

Os dados utilizados para elaboração do mapa geológico têm origem em diversas 

fontes. Foram consultadas teses de doutorado, dissertações de mestrado, bases de 

dados do Grupo Tektos, a base_tektos, e os dados foram compatibilizados para a 

escala 1:50.000. Os contatos geológicos, falhas e outras estruturas geológicas foram 

obtidos em mapas anteriormente elaborados pelo Grupo Tektos, e os dados pontuais 

em tabelas e da base_tektos. Todas as etapas trabalhadas tiveram a supervisão do 

professor orientador. O layout do mapa seguiu o padrão do LET-TEKTOS para cartas 

geológicas digitais em escala 1:50.000, bem como a definição das unidades 

litoestratigráficas mapeadas na folha. O trabalho resultou numa primeira versão 

digital do mapa e em breve será disponibilizado para consulta na página do 

laboratório. 

 
E-mail: jchalmeida@gmail.com 
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CPA/UERJ – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Probabilidade e estatística / 

Probabilidade e Estatística Aplicadas 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GUILHERME CALDAS DE CASTRO 

Estagiário(s):  
Frank Quing Poi Chen 

Raphael Riccio Ribeiro 

 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UERJ criada pela Portaria nº 

470/Reitoria/2016, de 08/04/2016, estabeleceu o roteiro para a construção do 

Relatório de Autoavaliação Institucional ciclo 2015-2017. Ao longo desses dois anos 

a CPA/UERJ trabalhou regularmente, a despeito de todas as dificuldades causadas 

pela crise que a UERJ passou, e apresentou três relatórios, sendo um parcial, em 

março de 2017, o relatório final do ciclo 2015/2017 em março de 2018 e o primeiro 

parcial do ciclo 2018/2020 em março de 2019. Dentro desse contexto e baseado nos 

princípios da autonomia e autoconhecimento, a CPA da UERJ iniciou o seu processo 

de Avaliação Institucional em 2016, com intensificação das suas atividades no ano 

de 2017. Foram desenvolvidos levantamentos em todas as Sub-reitorias e Centros 

Setoriais e apresentados ao MEC e ao CEE/RJ os relatórios em 2017, 2018 e 2019. 

Para 2019 o planejamento da CPA/UERJ dá continuidade ao ciclo de 2018-2020 que 

estabelece de partida a análise da pesquisa de opinião realizada com os três 

segmentos que compõem a Universidade: docentes, discentes e técnicos-

administrativos. O impacto para 2019 é a conclusão das pesquisas de opinião, as 

análises comparativas entre os dois momentos em que foram feitas tais pesquisas – 

2006 e 2018 – e a construção de indicadores históricos da Uerj para Graduação, Pós-

Graduação e Pesquisa e, ainda, projetos de Extensão. Também, será possível fazer 

recortes com opiniões de coordenadores de cursos de graduação, dirigentes de 

Unidades Acadêmicas e de Órgãos da Administração Central. Este levantamento 

demandará grande esforço de análise quantitativa e qualitativa devido à diversidade 

de questionários e o volume de respostas obtidas nas amostras, 663 docentes, 

11.615 discentes e 557 técnicos-administrativos. Estas pesquisas apresentarão tanto 

aos órgãos reguladores: MEC/INEP e CEE-RJ quanto à administração da Universidade 

um mosaico de opiniões e análises que poderão contribuir para as ações de gestão 

estratégica da UERJ. O PRESTAP - Programa de Estatística Aplicada do Instituto de 

Matemática e Estatística contribuiu de forma relevante para todo o processo de 

construção dos instrumentos de coleta de dados, consolidação e crítica do banco de 

dados, elaboração de tabulações e gráficos estatísticos, bem como, análise de 

resultados, o que, além de permitir chegar a um bom termo das pesquisas, ofereceu 

aos bolsistas uma oportunidade de vivência profissional e desenvolvimento em novas 

técnicas estatísticas, uso de software especialista e trabalho em grupo. Essa 

experiência é um adicional que levam para sua vida profissional e que faz a diferença 

nos processos seletivos. 

 
E-mail: guilherme.caldas@ime.uerj.br 
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CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA LITORÂNEA DA PRAIA DE 

IPANEMA/LEBLON (RJ), POR MEIO DO SISTEMA DE MODELAGEM COSTEIRA 

(SMC) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Geológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATA CARDIA REBOUCAS 

Estagiário(s):  
Jonatan Henrique da Silva Nascimento 

 
As praias são ambientes com características geomorfológicas e hidrodinâmicas 

vulneráveis a riscos naturais (CALLIARI et. al, 2010), incluindo-se eventos extremos, 

cada vez mais frequentes frente ao cenário de aquecimento global, e elevação do 

nível do mar previsto para as próximas décadas (CHURCH et. al., 2013). A erosão 

praial em si não representa um problema ao ambiente natural, uma vez que esta 

ocasiona apenas uma mudança espacial na posição da linha de costa. Ela passa a 

constituir um problema ambiental e social em áreas urbanas quando ameaça as 

construções que impedem o livre recuo da linha de costa, passando a representar 

assim um risco à infraestrutura costeira e reduzindo a capacidade recreacional da 

praia (Bird,1985; Pilkey, 1991; Lizárraga-Arcineiga et al., 2001). As praias urbanas 

do Rio de Janeiro, além das forças oceânicas que tem promovido significativas 

alterações nas mesmas, têm sido impactadas pelo uso antrópico inadequado de seu 

ambiente. Neste contexto cita-se a ocupação do cordão de dunas para a instalação 

de avenidas à beira-mar bem como o avanço dos calçadões sobre as bermas arenosas 

em muitos pontos (ZEE, et.al, 2012). Adicionalmente, eventos meteorológicos que 

geram ressacas, atingem o litoral fluminense com cada vez mais frequência, 

ampliando a ação das ondas e marés. Assim as praias urbanas ficam sujeitas a 

eventos erosivos periódicos. O arco praial de Ipanema/Leblon, se inclui neste cenário. 

Embora já tenham sido realizadas diversas intervenções, como aterros, e 

recuperação do cordão praial, a praia é atingida por eventos erosivos em períodos de 

ressaca, gerando prejuízos. Assim, o escopo deste trabalho é estudar a dinâmica 

litorânea do arco praial Ipanema-Leblon, através da simulação de cenários para 

diferentes condições oceanográficas e a respectiva resposta da costa a essas 

condições. O presente trabalho visa identificar os trechos de maior vulnerabilidade 

na praia de Ipanema/ Leblon (RJ), através da caracterização da dinâmica de ondas, 

correntes costeiras e transporte de sedimentos, bem como simular a resposta da 

praia a estruturas de engenharia, utilizando Sistema de Modelagem Costeira (SMC-

Brasil). Este sistema é composto por diversos modelos que levam em consideração 

importantes fórmulas para a reprodução da dinâmica da praia, além de conter uma 

vasta série de dados oceanográficos (ventos, ondas), de batimetria e a linha de costa 

brasileira. Assim, o presente estudo pretende ampliar a compreensão a respeito da 

dinâmica desta praia, oferecendo subsídios para adaptação e mitigação de prejuízos 

gerados por estes eventos. Até o momento foi feito treinamento com as ferramentas 

do modelo, e em seguida serão realizadas as simulações, que serão tema de 

monografia. Palavras-chave: SMC-Brasil, morfodinâmica de praia, vulnerabilidade 

costeira. 

 
E-mail: rcr.renata@gmail.com 
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DESASTRES NATURAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E QUANTIFICAÇÃO 

DO RISCO - O CASO DO CEADS/UERJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE GEOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FRANCISCO DE ASSIS DOURADO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Heloisa Moure Monteiro 

 
Todos os anos, dezenas de pessoas morrem no Estado do Rio de Janeiro decorrente 

a Desastres Naturais e os processos perigosos que os detonam. Segundo a SEDEC/RJ 

(2014), os processos perigosos mais recorrentes no estado do Rio de Janeiro são 

classificados como de origem hidrológica (CRED, 2009; IRDR, 2014) com uma 

frequência média de 320 casos ao ano distribuídos por todo o território fluminense. 

Entre 2012 e 2014 foram registras em média 199 ocorrências de 

enxurradas/inundações/alagamentos e 121 ocorrências de processos erosivos 

(movimentos de massa e/ou erosões). Este mesmo estudo aponta que o segundo 

tipo de processos perigosos mais recorrentes são os de origem meteorológica 

(vendaval, tornados, chuvas intensas, granizo, estiagem e seca) com 95 ocorrências 

anuais em média entre esses anos. Muitas vezes, os problemas com Desastres 

Naturais podem parecer muito distantes da nossa realidade. Desde 2009, um 

processo perigoso (erosão fluvial) vem se desenvolvendo nas margens do Rio Barra 

Grande (Vila Dois Rios, Ilha Grande, Angra dos Reis) que limita a Sudoeste o predio 

principal do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS). 

A época, blocos de rocha foram colocados na margem para parar o avanço da erosão 

fluvial da margem, porém devido a falta de dados sobre a dinâmica do rio e da 

climatologia da região, os blocos foram subdimencionados e por isso o processo não 

foi completamente paralizado, apenas foi desacelerado. O objetivo deste trabalho é 

caracterizar a dinâmica hidrológica dos rios Barra Grande e Barra Pequena e das 

caracteristicas climáticas (máxima pluviometria x sazonalidade) da região da Vila 

Dois Rios para o melhor dimensionamento do enrroncamento que seránecessário ser 

realizado para a completa parada do processo de erosão fluvial que ameaça o prédio 

do CEADS. São objetivos específicos do projeto: • Criar um banco de dados e o perfil 

da dinâmica fluvial dos Rios Barra Grande e Barra Pequena (velocidade e vazão) na 

Vila Dois Rios, Ilha Grande, Angra dos Reis; • Criar um banco de dados e o perfil da 

climatologia (direção/velocidade do vento, temperatura, umidade, precipitação 

etc...) da região da Vila Dois Rios, Ilha Grande, Angra dos Reis. • Montar um projeto 

de minimização do impacto causado pela erosão fluvial do Rio Barra Grande no trexo 

próximo ao CEADS. São público-alvo direto desse projeto: Administradores e 

pesquisadores do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável 

(CEADS), além dos alunos de graduação e pós-graduação que utilizam a estrutura 

do CEADS em suas pesquisas; 

 
E-mail: fdourado@cepedes.uerj.br 
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DETERMINAÇÃO DE PARAMETROS ESTRUTURAIS EM FLORESTAS DE 

MANGUE POR MEIO DE VARREDURA TERRESTRE TRIDIMENSIONAL: I - 

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FILIPE DE OLIVEIRA CHAVES 

Estagiário(s):  
Fabiane Barbosa da Silva 

Nara de Oliveira Rodrigues Jose 

 
A floresta de mangue tem sido estudada sob os aspectos estruturais e funcionais. O 

estudo da estrutura inclui informações sobre: altura, diâmetro, área basal, 

densidade, distribuição por classe etária e padrões de distribuição espacial das 

espécies compostas na floresta, tais parâmetros são imprescindíveis para análises e 

caracterização fitossociológicas. O objetivo consiste na comparação de dois métodos 

para determinar os parâmetros estruturais da floresta de mangue, buscando o 

método mais prático e preciso para obtenção do DAP das árvores das espécies de 

mangue, com o intuito de melhorar o método atual utilizado pela validação de um 

método mais rápido, prático e preciso. A ideia principal é que através dessa 

comparação com os dois métodos possamos obter características individuais de DAP 

da comunidade vegetal. A área de estudo fica na Reserva Biológica de Guaratiba 

(RBG) – uma unidade de conservação ambiental no sul do estado do Rio de Janeiro.O 

método tradicional consiste no monitoramento manual da estrutura da floresta, onde 

os indivíduos são identificados por espécie, medidos quanto a (altura) e o DAP 

(diâmetro a altura do peito), além de ser descrito a condição (vivo ou morto) de cada 

tronco. O método em estudo consiste na varredura a laser terrestre (do inglês - TLS) 

dos indivíduos. Neste tipo de varredura o aparelho permanece fixo enquanto realiza 

uma leitura na vertical e na horizontal. A junção de diversas varreduras é feita por 

meio de pontos de referência nas imagens. Após a varredura uma nuvem de pontos 

é gerada após as leituras e a formulação de um algoritmo (realizado em parceria com 

a UFJF) que determine o tipo de contorno que será feito no tronco da árvore (inclusive 

já estabelecido, através da comparação com o dado real, a elipse). Das 65 arvores 

escaneadas na floresta, 16 obtiveram uma aproximação satisfatória entre os dois 

métodos (com erro menor que 10%), revelando então que o projeto em estudo é 

promissor. Porém os 49 indivíduos obtiveram um erro percentual grande. A análise 

detalhada no Paraview (software livre) para detectar erros apresentou problemas 37 

indivíduos de Rizhopora mangle,11de AvicenniaSchaueriana e 1 de Laguncularia 

racemosa. Podemos inferir que o algoritmo necessita de melhorias para realizar 

contorno de tronco quando se tem deformações na estrutura da árvore, erro na altura 

estabelecida na medição do DAP e erro na nuvem de pontos, ou seja necessita de 

ajustes para que esses problemas sejam cessados. O seguinte passo foi elaborar 

diversos testes em campo, onde medimos e analisamos cada indivíduo, 

estabelecendo dados atualizados como altura para que o ajuste do algoritmo 

determine uma área mais próxima do real ao realizar o contorno dos troncos e 

medidas satisfatórias. Após os ajustes deste novo método avaliaremos os prós e 

contras de cada metodologia utilizada de uma técnica mais pratica com o máximo de 

precisão possível. 

 
E-mail: filipe.chaves@uerj.br 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS RISCOS DE OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS 

DE MASSA, DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

4, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (RJ) 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Matheus Marques Rodrigues Pereira 

 
Este trabalho traz os resultados parciais do projeto de Estágio Interno Complementar 

intitulado “Geoprocessamento aplicado ao estudo dos riscos ambientais em área do 

entorno de unidade de conservação no município do Rio de Janeiro (RJ)” (cadastrado 

no Cetreina/SR-1/UERJ), o qual também representa um dos projetos coletivos 

desenvolvidos pelo Grupo PET-Geografia/UERJ. Esse projeto busca analisar os riscos 

ambientais relacionados aos movimentos de massa, às inundações e aos 

alagamentos na Área de Planejamento 4 (AP4), no município do Rio de Janeiro (RJ). 

Até o presente momento, os procedimentos metodológicos realizados foram: 

levantamento bibliográfico acerca de temas pertinentes; levantamento de matérias 

jornalísticas sobre deslizamentos e inundações na AP4; mapeamento dos registros 

de ocorrências de deslizamentos, queda de blocos e de inundações fornecidos pela 

Defesa Civil Municipal (2003 a 2016); levantamento e tabulação dos dados 

pluviométricos de quatro estações do Sistema Alerta Rio (2003 a 2011), referentes 

aos períodos 72 horas antes e após às datas dos citados registros; 

georreferenciamento e avaliação dos laudos geotécnicos da Fundação Geo-Rio (2004 

a 2015); elaboração de gráficos a partir dos laudos; consulta e extração de 

informações dos relatórios anuais de escorregamentos elaborados pela Fundação 

GeoRio (2010 a 2015); realização de trabalhos de campo; participação em eventos 

e submissão de artigo. A partir da análise da bibliografia consultada, dos dados e 

informações levantados e dos produtos gerados em forma de tabelas, gráficos, 

mapas temáticos e relatórios, foi possível chegar a alguns resultados parciais: 

identificação dos tipos de movimentos de massa mais recorrentes, que são 

escorregamentos, rupturas de talude e rupturas de obras de contenção; 

aprimoramento de informações nos laudos geotécnicos ao longo dos anos, com a 

inclusão das coordenadas espaciais (UTM) dos pontos vistoriados; distribuição de 

frequência de emissão de laudos por ano e por bairro, sendo os mais recorrentes 

Taquara, Camorim e Vargem Pequena; identificação dos volumes pluviométricos 

relacionados ao desencadeamento dos movimentos de massa, das inundações e dos 

alagamentos; reconhecimento em campo de possíveis fatores condicionantes 

ambientais (escala local), entre outros aspectos. Os resultados obtidos até o 

momento foram submetidos a diferentes eventos e contribuíram para publicação 

“Abordagens Geográficas no âmbito do Programa de Educação Tutorial”, a ser editada 

pela EDUERJ. Ressalta-se que é fundamental que, cada vez mais, os órgãos 

municipais busquem planejar e gerir o espaço urbano de forma conjunta e integrada. 

 
E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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DESENVOLVIMENTO DA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA POR MEIO DA 

PRODUÇÃO DE MAPAS GEOLÓGICOS DIGITAIS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE GEOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOSE RENATO NOGUEIRA 

Estagiário(s):  
Gabriel Goncalves Cardoso 

Isabelle Vasconcelos Alcantara 

 
O LEPEC (Laboratório de Estudos de Petrologia e Evolução Crustal) possui um papel 

relevante no apoio ao ensino, treinando os alunos no uso técnicas e equipamentos 

específicos, e auxiliando os docentes na produção de material didático e manutenção 

dos equipamentos. Diversas disciplinas do curso de graduação em geologia utilizam-

se dos serviços técnicos e da infraestrutura física do LEPEC. Assim, as ações 

objetivaram a edição e produção de cartas geológicas, concomitantemente ao 

desenvolvimento de um banco de dados a partir de informações adquiridas com 

trabalhos de campo e pesquisas realizados por disciplinas acadêmicas, trabalhando 

em diversos tipos de dados, como estruturais e litológicos, utilizando uma plataforma 

SIG, mais especificamente o programa ArcGis. Dentre as atividades realizadas, 

podem ser destacados o processamento de dados e criação de mapas digitais, os 

métodos de aquisição de dados primários, além da organização e complementação 

do acervo. A partir do levantamento e aquisição de dados primários e material 

bibliográfico disponível sobre os temas afins, o banco de dados do laboratório JVPEC 

foi atualizado e complementado com novas bases anexadas. Estes dados consistem 

de cadernetas de campo, mapas diversos e tabelas de pontos, folhas topográficas e 

respectivas shapefiles, obtidos principalmente nos sítios do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) e COMIG (Companhia Mineradora de Minas Gerais) para 

a região sul de Minas Gerais. Visando aprimorar o seu acesso, tanto físico, quanto 

digital, o acervo possui uma contínua catalogação e organização permitindo uma 

integração e transferência de informações. A criação de novos mapas digitais para 

estudo e análises geológicas, dá-se pela digitalização das cartas geológicas, seu 

devido georreferenciamento de imagens no ArcGis, pela identificação das unidades e 

pela edição das diversas camadas (layers) e legendas, para uma padronização da 

simbologia, cores, hachuras e fontes adotadas, com uma simultânea vinculação à 

base de dados, preparando arquivos (mapas, painéis) para impressão em grande 

formato. Outra atividade consiste da administração dos equipamentos de informática 

do LEPEC, identificando a necessidade de ampliação e substituição de hardwares e 

softwares, bem como definindo as regras de uso dos equipamentos. A produção de 

mapas geológicos digitais, utilizando o programa ArcGis, permitiu grande 

aprendizado profissional, desenvolvido com o trabalho em equipe, na interpretação 

dos dados finais, além da sua importância para a vida acadêmica com os apoios e 

serviços prestados à faculdade de Geologia da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. 

 
E-mail: jrnog@uerj.br 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO DE PRÉ-CONCENTRAÇÃO PARA A 

DETERMINAÇÃO DE 17Β-ESTRADIOL E 17Α-ETINILESTRADIOL EM ÁGUA 

POTÁVEL UTILIZANDO NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS E DETERMINAÇÃO 

POR HPLC-FLD 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Analítica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JEFFERSON SANTOS DE GOIS 

Estagiário(s):  
Matheus Evangelista de Oliveira 

 
Os estrógenos 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol são classificados como importantes 

contribuidores em provocar alterações endócrinas em organismos presentes em 

águas superficiais. Isso pois, eles apresentam atividade estrogênica em níveis de μg 

L-1 e o sistema hormonal dos organismos é estimulado por baixíssimas 

concentrações de esteróides, da ordem de partes por bilhão (ppb) ou partes por 

trilhão (ppt). Devido à sua baixa concentração, a pré-concentração e determinação 

ainda é um fator desafiador. Logo, este trabalho tem como objetivo determinar os 

hormônios 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol em amostras de água da potável 

utilizando pré-concentração com magnetita funcionalizada com óxido de grafeno 

(GO/γ-Fe2O3) e analise por HPLC-FLD (High Performance Liquid Chromatography 

with Fluorescence Detector). Foram utilizados os seguintes equipamentos: HPLC 

Agilent 1260 Infinity com um amostrador automático, eluição isocrática, detector de 

fluorescência (230 nm) e coluna Pursuit5 C18 410240 (250 x 4,6 mm i.d., tamanho 

de partícula de 5 µm). A vazão foi de 1,0 mL min-1 com volume de injeção de 30 µL, 

temperatura da coluna: 40 ºC, pressão de trabalho: 130 MPa e tempo de execução: 

9 min. Um medidor de pH Analion, modelo PM680 foi usado para ajustar o pH das 

amostras de água da torneira. As nanopartículas foram sintetizadas a partir de 200 

mg de óxido de grafeno, com 100 mL de água deionizada, 10 mL de NH4OH, 2,1 g 

de FeSO4.7H2O e 6,1 g de Fe(NO3)3.9H2O em atmosfera de N2. O padrão de 

difração de raios X do óxido de grafeno formado apresenta um pico típico a 2θ = 

10,85°, o que corresponde a uma distância entre camadas (d) de 0,814 nm, 

confirmando a oxidação do grafite. A formação das nanopartículas foi evidenciada 

pelo desaparecimento da banda em 1719 cm-1 o que sugere uma interação entre GO 

/ γ-Fe2O3 . Em relação à pré-concentração e determinação de estrogênios, o fator 

de enriquecimento de 91 ± 6 para o 17β-estradiol e 119 ± 7 para o 17α-etinilestradiol 

foi obtido utilizando 200 mL de amostra de água da potável enriquecida com 0,5 µg 

L-1 dos hormônios (n = 10) o que indica a eficácia do método de pré-concentração 

para quantificação desses hormônios. Os limites de detecção obtidos foram 2.7 e 0.8 

ng L-1 para 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol, respectivamente. Os resultados 

obtidos neste estudo mostraram que a técnica de HPLC-FLD utilizando extração de 

fase sólida com nanopartículas magnéticas é simples, rápida, eficiente e capaz de ser 

aplicada para o monitoramento de 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol em amostras 

de água de potável. 
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Este trabalho consiste em um produto educacional contendo propostas didáticas para 

o ensino de Física, sustentadas na automação de práticas experimentais,e em 

atenção ao mercado de trabalho que tem cobrado cada vez mais conhecimento de 

informática dos trabalhadores, o que é de se esperar já que cada vez mais a 

sociedade se atualiza e aperfeiçoa tecnologicamente conforme a humanidade evolui. 

Visando isso, um primeiro contato com a programação já no ensino médio ou até 

mesmo no fundamental é de grande importância na vida acadêmica de um jovem, 

possibilitando mostrar a eles uma nova maneira mais divertida e relativamente 

barata de aprender. Neste trabalho iremos usar a plataforma arduino para montar 

um projeto que facilite o entendimento de um assunto da grade curricular de física 

no ensino médio: A cinemática. Iremos montar um projeto que consiga determinar a 

velocidade média e a velocidade instantânea de um objeto em um plano inclinado 

com um esquema de produção simples e barato que pode ser feito em casa. E o 

melhor ainda, despertar o interesse do jovem em aprender uma matéria de física que 

por muitos alunos é considerada de difícil compreensão, se tornando desinteressante. 

A plataforma Arduino consiste no uso de um microcontrolador que permite ao usuário 

operar facilmente componentes eletrônicos a partir de um software. Esse software, 

por sua vez, está baseado na linguagem C/C++ para controlar o arduino e está 

disponível no site oficial (https://www.arduino.cc/en/main/software). A partir dos 

sensores posicionados em uma chapa de madeira, é possível determinar o tempo que 

o objeto (carrinho de brinquedo) levou para percorrer a distância em um plano 

inclinado, de um sensor até o outro, e com a medição da distância entre esses 

sensores já determinada, o programa calcula a velocidade a partir da equação de 

velocidade média aprendida pelos alunos do ensino médio durante as aulas de 

cinemática. Uma observação a se destacar é que se a distância entre os sensores for 

uma distância muito pequena, a velocidade média tende a ser próximo a velocidade 

instantânea. O programa escrito neste trabalho é de fácil entendimento e de uma 

síntese bastante lógica, possibilitando o professor dar uma aula que “foge dos 

padrões” para uma aula de física. O projeto se mostra muito interessante para o 

ensino de uma das principais matérias de Física no ensino médio e estimula o aluno, 

abrindo sua mente para um mundo mais competitivo, aonde muitos nunca chegaram 

a ter contato até então, e que o mercado de trabalho de hoje passa cada vez mais a 

cobrar o mínimo de conhecimento, o da programação. 
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ESTUDO DA GEOMORFOLOGIA DE UM TRECHO DA PLATAFORMA 
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As plataformas continentais podem ser definidas como áreas relativamente planas e 

submersas que margeiam os continentes, com gradiente muito baixo, quase 

horizontal (FRIEDMAN et al 1992). A plataforma continental possui uma configuração 

que refere à sua herança geológica e outros fatores, como o aporte e disponibilidade 

de sedimentos, o espaço de acomodação, variações do nível do mar e circulação 

(DOMINGUEZ, 2009). As margens dos continentes chegam a concentrar, em torno 

de, até 90% do potencial econômico marinho, em relação aos combustíveis fósseis, 

alimentos e minerais de valor econômico (COUTINHO, 1995). Se considerarmos as 

200 milhas náuticas, que correspondem ao território marinho brasileiro, a plataforma 

continental do Estado do Rio de Janeiro, em comparação ao território continental, 

provavelmente tem sua maior área contida na plataforma continental. 

Adicionalmente neste espaço marinho se desenvolvem diversas atividades, com fins 

econômicos, recreativos e de conservação ambiental, muitas vezes conflitantes. 

Entretanto mapeamentos da geomorfologia desta região ainda são escassos. Assim, 

este trabalho tem como objetivo realizar um estudo da geomorfologia submarina da 

plataforma continental confrontante a região metropolitana do Rio de Janeiro, por 

meio da analise de dados de Cartas Naúticas da DHN, utilizando-se ferramentas de 

geoprocessamento, para gerar um mapa batimétrico com maior detalhe e mapas 

temáticos sobre características do fundo como por exemplo, declividade e 

rugosidade. Até o momento foi gerado um mapa batimétrico a partir de um conjunto 

acumulado de dados de estações batimétricas ao longo de 30 anos, criadas linhas 

isobatimétricas, a partir da interpolação obtida, em intervalos de 5m, até os 200 

metros de profundidade, em seguida, em intervalos de 100m, até a profundidade 

1400m. A partir da análise espacial da batimetria e dos perfis batimétricos extraídos 

daí, foi possível propor uma setorização no sentido perpendicular e longitudinal para 

o trecho da plataforma estudada. Longitudinalmente a plataforma continental em 

frente a região metropolitana do Rio de Janeiro pode ser dividida em plataforma 

interna, trecho que compreende as profundidades até, aproximadamente, os 60 

metros; plataforma média dos 60 aos 100 metros de profundidade e plataforma 

externa a partir dos 100 aos 140/160 metros de profundidade, onde se localiza a 

quebra da plataforma. Perpendicularmente, pode-se setorizar a área em Setor Oeste, 

Setor Central e Setor Leste. O Setor Oeste apresenta a maior largura, 

aproximadamente135 km, seguido pelo setor central 115 km e o setor Leste é o 

trecho mais estreito com aproximadamente 85 km. Os próximos passos do trabalho 

são: analisar as feições presentes nos setores, extrair as informações sobre a 

declividade e rugosidade do fundo e contextualizar a geomorfologia presente aos 

seus processos de formação, de acordo com a literatura pertinente. Essas 

informações serão úteis para gestão desse “novo” território carioca. 
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O crescimento de regiões figura entre as mais importantes abordagens de 

segmentação de imagens. Trata-se de um algoritmo indicado para a extração regiões 

contínuas em imagens, sobretudo em situações onde o fundo é heterogêneo. Possui 

grande utilidade quando as regiões de interesse são delgadas, podendo inclusive por 

vezes apresentar espessura subpixel. Em linhas gerais, o algoritmo crescimento de 

regiões se inicia pela definição de um conjunto de sementes de acordo com algum 

critério específico. A definição do critério de obtenção das sementes é dependente de 

características peculiares das feições buscadas no problema em questão. Este critério 

é crucial para o sucesso do procedimento de segmentação, uma vez que ao menos 

uma semente deve estar presente por feição de interesse. De posse das sementes 

iniciais, é desencadeado um processo iterativo, no qual, os segmentos crescem ao 

longo dos pixels vizinhos às sementes. O crescimento se dá, somente caso os vizinhos 

respeitem alguma propriedade de semelhança com a respectiva semente. Esta 

propriedade de semelhança também assume um papel fundamental para o sucesso 

do procedimento. Na iteração seguinte, os pixels acrescidos na rodada anterior são 

utilizados como sementes para o crescimento. O ciclo deste processo continua até 

que, em uma rodada, nenhum pixel vizinho seja acrescido. Esta pesquisa envolve o 

uso de uma variante do algoritmo de crescimento de regiões para a extração de 

fissuras em imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura. O interesse 

nesta aplicação tem origem em processos de biolixiviação de minérios. Mais 

especificamente, envolve um grupo de pesquisadores do Centro de Tecnologia 

Mineral interessados em quantificar, a partir das fissuras, o potencial de liberação 

dos minerais de valor econômico em função do uso de distintos métodos de britagem. 

Devido ao número de partículas a serem analisadas, da ordem de centenas por 

amostra, o uso de uma abordagem convencional sequencial vem se mostrando 

impraticável frente ao número de amostras e à variação dos parâmetros do algoritmo 

de segmentação. Assim, a presente vertente se dedica a implementar múltiplos níveis 

de paralelismo para este problema. A atual iniciativa visa ao uso de OpenMP para 

paralelizar em máquinas "multicore" a análise de cada partícula, valendo-se de todos 

os núcleos disponíveis no processador. Para tanto, uma implementação sequencial 

do algoritmo com uso da biblioteca OpenCV foi desenvolvida na linguagem C++. Na 

abordagem proposta, a imagem de uma partícula será subdividida, criando-se uma 

"thread" para cada recorte, distribuindo a análise de uma mesma partícula pelos 

múltiplos "cores" do processador. As principais dificuldades a serem resolvidas nesta 

pesquisa compreendem a exportação de sementes entre as "threads" e a retomada 

do processamento de uma "thread" que tenha sido pausada por conta da ausência 

de sementes. 
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O Laboratório de Inclusões Fluidas (LIF) pode ser utilizado por alunos de graduação 

e pós-graduação e pesquisadores/professores que necessitem utilizar a técnica de 

microtermometria para o desenvolvimento cientifico/acadêmico em diversas áreas. 

São conduzidas medições microtermométricas e treinamento de estudantes e 

técnicos no uso do equipamento do laboratório e na interpretação dos resultados. 

Inclusões fluidas são definidas como pequenas quantidades de fluido aprisionadas 

em um cristal durante sua formação ou após o término deste processo, se 

hospedando nos defeitos cristalinos, em suas zonações, bordas, ou ainda, em 

microfraturas geradas durante ou após a cristalização da fase mineral. A 

microtermometria de inclusões fluidas objetiva definir as propriedades P-V-T-X de 

um sistema a partir da observação das temperaturas de mudanças de fase, gerando 

valiosas informações sobre a gênese do litotipo, bem como seu histórico evolutivo. 

Esta análise é feita mediante a observação, em microscópio óptico, de inclusões 

fluidas individuais, a partir de uma platina de resfriamento/aquecimento (-

180°C/600°C) acoplada a um container de nitrogênio líquido e à resistência interna, 

respectivamente. Para possibilitar este procedimento, é necessária a calibração 

regular e manutenção dos equipamentos do laboratório, bem como a aquisição de 

novos equipamentos para auxiliar nos procedimentos de microtermometria de 

inclusões fluidas. Neste sentido, foram planejados e adquiridos: um novo container 

adiabático, com capacidade para dez litros, para armazenamento de nitrogênio 

líquido e a aquisição e instalação de objetiva de 50X, usada na petrografia. Com o 

objetivo de tratar os dados obtidos nos experimentos, foram pesquisados softwares 

e elaborados tutoriais de como utiliza-los, na forma de materiais didáticos 

apresentados aos alunos que cursam a disciplina eletiva “Inclusões Fluidas”, bem 

como os demais usuários do laboratório. Uma etapa importante do trabalho consistiu 

da elaboração do novo sítio do LIF, dividido nas seguintes seções: equipe, 

equipamentos, bibliografia e sítios de consulta. O acervo de consulta bibliográfica 

(nas formas física e digital), mostrado no site, atualmente disponibilizado pelo 

laboratório, foi divido nas seguintes categorias: Inclusões Fluidas Sintéticas; 

Mineração & Petróleo e Gás; Propriedades PVTX do Sistema; Termodinâmica; 

Gênese, Evolução e Estrutura da Crosta; e Granulitos e Evolução Crustal. O sítio 

possibilita ainda que pesquisadores interessados tenham acesso à situação atualizada 

da infraestrutura do laboratório, na Seção Equipamentos, aos membros que compõe 

a equipe do laboratório, na Seção Equipe, bem como se integrar aos demais sites 

relacionados ao tema, que compões o chamado “mundo das inclusões fluidas”. 
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O termo indicadores se refere a uma forma de organizar as informações de cunho 

científico e apresentá-las de forma que facilite a compreensão e se tornem úteis para 

a sociedade. Expressa o desempenho de um processo, em termos de eficiência, 

eficácia ou nível de satisfação e que, em geral, permite monitorar a evolução ao longo 

do tempo e compará-los. Eles são caracterizados por ser de simples formulação, 

apresentar grau satisfatório de cobertura e resultados. O indicador socioambiental 

foi escolhido para o estudo, pois permite incorporar nas análises variáveis mais 

amplas e que produzem resultados dessa sinergia. Esses dois importantes aspectos 

espaciais são utilizados para a melhor compreensão das relações presentes no espaço 

e auxiliam na tomada de decisão. O objetivo deste estudo é o levantamento e análise 

destes indicadores na área da Baía de Guanabara que está inserido na perspectiva 

da crescente necessidade de entendimento das relações existentes entre os campos 

sociais e ambientais nesse sistema tão importante. A área de estudo é a Baía de 

Guanabara e seu entorno, que possui uma área de cerca de 380km², com um total 

de 4000km² de bacia hidrográfica. A vegetação típica é a ameaçada Mata Atlântica, 

que inclui brejos e manguezais, berço de diversas espécies. Sua bacia abriga a 

segunda maior região metropolitana do Brasil, e passa pelos territórios de 17 

municípios. Desses, quinze estão contidos de forma significativa no perímetro da 

bacia hidrográfica: Belford Roxo, Duque de Caxias, Cachoeiras de Macacu, 

Guapimirim, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Rio Bonito, Rio 

de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá. As pesquisas foram realizadas 

nas plataformas digitais Google acadêmico e Scielo, onde foram encontrados um total 

de 21 trabalhos relacionados a partir de buscas indexadas, como 7 palavras-chave 

relacionadas à Baía de Guanabara. Os indicadores foram classificados em uma tabela 

por: Biológico 12%, Humano 54%, Químico 33% e Matemático 2% além de 

separados por instituições e agrupados de acordo com o número de aparições. Com 

isto, foi feito um gráfico correlacionando instituições e aparições, e separados em 

pastas as que obtiveram maiores resultados. Sendo assim, as instituições UERJ, 

UFRJ, UFF E PUC-RJ será o nosso foco de pesquisa, além dos departamentos onde 

tais indicadores são adquiridos ou criados. Com isto, será feita uma lista dos 

acadêmicos que trabalham com a criação e análise de indicadores e os próximos 

passos serão fazer entrevistas e criar um banco de dados com os resultados 

coletados. 
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Microtectônica é uma área de estudo da Geologia desenvolvida a partir da década de 

1960 e atualmente é uma importante ferramenta para o estudo estrutural e 

metamórfico, possibilitando melhor compreensão sobre a deformação dos minerais e 

rochas, a relação das fases de deformação com os eventos metamórficos, gênese 

mineral relacionadas com eventos deformacionais, sendo de grande importância 

principalmente no estudo de faixas móveis. No novo currículo do curso de Geologia 

da Faculdade de Geologia (FGEL) da UERJ, implementado em 2012, ‘Microtectônica’ 

é uma das disciplinas eletivas oferecidas para alunos a partir de 8° período, 

apresentando amplo conteúdo prático, desenvolvido com amostras de rocha e 

principalmente lâminas delgadas para estudo em microscópio petrográfico, 

necessitando assim de uma coleção organizada voltada especificamente para esta 

disciplina. Esta Coleção de Microtectônica também dá suporte a disciplina mais 

avançada no curso de Pós-Graduação da FGEL. O projeto foi desenvolvido no 

Laboratório de Petrografia da FGEL, no qual foi feita a descrição e seleção de 

amostras e lâminas delgadas já existentes na unidade. Foram avaliadas no 

microscópio petrográfico lâminas da coleção da disciplina de Petrologia Metamórfica, 

coleções de Milonitos e de rochas de trabalhos de monografia, mestrado e doutorado 

(orientandos do supervisor deste projeto) de diversas áreas, principalmente da região 

SE do Brasil. As lâminas foram descritas e organizadas em planilhas do software 

Excel 2010, de modo que foram selecionadas as que possam ser de interesse para a 

Coleção de Microtectônica. Até a presente data foram analisadas um total de 650 

lâminas delgadas, sendo 312 da coleção de Petrologia Metamórfica e 288 de demais 

trabalhos. Confeccionou-se duas planilhas no software Excel 2010: a primeira 

apresenta uma descrição detalhada de todas as lâminas analisadas contento 

informações como o código da lâmina, a coleção a que pertence, o local onde se 

encontra, a litologia correspondente, mineralogia e microestruturas encontradas; e 

a segunda, por sua vez, exibe as microestruturas e em quais lâminas são 

encontradas. Dentre as lâminas observadas apenas as que apresentaram 

microestruturas interessantes e didáticas foram selecionas para compor a coleção, a 

qual foi essencial para a realização da disciplina “Microtectônica” nos semestres 

2016/2 a 2018/2 para a graduação e a pós-graduação. A coleção deve estar em 

permanente complementação, sempre buscando novas amostras e lâminas de 

assuntos com pouco ou sem material, além de recuperação de eventuais lâminas 

quebradas com o uso, visto que são feitas em base de vidro. Atualmente estão sendo 

avaliadas amostras de coleções da FGEL e projetos do supervisor, coleta de amostras 

em trabalhos de campo, para a escolha de material para confecção de futuras lâminas 

e para a elaboração de cartilha de Microtectônica com utilização de fotomicrografias 

e estudos de casos com base nas lâminas da Coleção de Microtectônica. 
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A compreensão da dinâmica dos processos erosivos que ocorrem nas zonas costeiras 

é de grande relevância científica e social, na medida em que resulta em impactos que 

causam perdas econômicas e até mesmo em risco para a população. Temos como 

exemplo disso os processos erosivos que foram desencadeados na praia da 

Macumba, a oeste da cidade do Rio de Janeiro, quando parte da orla e diversos 

equipamentos urbanos foram destruídos. Sendo assim, neste trabalho pretende-se 

mostrar as características morfodinâmicas da praia, os processos associados de 

erosão, sedimentação e o nível de interferência e vulnerabilidade causadas pela 

urbanização da orla adjacente à Praia do Pontal e da Macumba, localizadas no bairro 

Recreio dos Bandeirantes. Os processos induzidos pelas ondas e correntes são de 

fato inerentes ao conceito de morfodinâmica do prisma praial em costas dominadas 

por ondas, mas não raro, episódios erosivos da linha de costa podem ser relacionados 

às alterações do ambiente costeiro natural e dos processos sedimentares ali 

existentes devido a ocupação e urbanização da faixa mais dinâmica da orla sem um 

conhecimento suficiente do comportamento das praias. Para a apresentação nesta 

semana da graduação, o projeto em questão apresenta resultados obtidos através 

dos seguintes levantamentos: elaboração de perfis topográficos para obtenção de 

dados de dinâmica morfológica da praia e utilização de ARP (aeronave remotamente 

pilotada), como uma ferramenta de aquisição de fotografias aéreas para 

processamento fotogramétrico. Parte das atividades de mapeamento executadas 

mais recentemente contou com a participação de alunos inscritos na disciplina eletiva 

“Tópicos Especiais em Geografia Física e Meio Ambiente: Mapeamento Costeiro”. Os 

estudantes puderam aprender, acompanhar e participar da realização das etapas da 

pesquisa, sob supervisão do professor e da aluna bolsista de Estágio Interno 

Complementar- EIC. Desta maneira, este trabalho estará centrado não só nos 

levantamentos realizados no âmbito da pesquisa de monitoramento contínuo, que 

vem sendo realizado desde 2017, mas também na participação efetiva dos alunos de 

graduação nos levantamentos de campo, processamento de dados e geração de 

análises. Os resultados alcançados com o mapeamento deste trecho do litoral 

geraram informações com elevado nível de detalhamento morfológico e possibilidade 

de modelagem do terreno (MDE) pelas técnicas de aerofotogrametria. A combinação 

dos métodos de mapeamento aéreo e levantamento topográfico da praia, se mostrou 

satisfatório no sentido de identificar as alterações morfológicas da praia frente às 

forçantes costeiras atuantes na área de estudos, podendo se concluir que tais 

metodologias contribuem sobremaneira para o conhecimento morfodinâmico, dando 

subsídios ao uso e ocupação ordenados do solo à luz do Gerenciamento Costeiro 

Integrado. 
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MÁXIMA - UM SOFTWARE DE COMPUTAÇÃO SIMBÓLICA COMO 

FERRAMENTA PARA AUXILIAR NO APRENDIZADO DO CÁLCULO 

DIFERENCIAL E INTEGRAL 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Matemática 

da Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GERMANO AMARAL MONERAT 

Estagiário(s):  
Matheus Duarte da Silva Sales 

 
Instituto Politécnico da UERJ localizado em Nova Friburgo possui dois laboratórios de 

computação destinados aos alunos da graduação. Estes laboratórios têm como 

objetivos permitir o acesso do corpo discente no desenvolvimento de atividades 

didáticas, permitindo uma complementação do desenvolvimento acadêmico destes 

e, dar suporte a diversas disciplinas de graduação dos cursos de Engenharia Mecânica 

e da Computação tais como: Introdução à Programação (IPRJ 01-07578) e 

Modelagem Computacional (IPRJ 01-10760). Além dessas disciplinas que na atual 

ementa prevê o uso de práticas laboratoriais, há outras disciplinas que o uso dos 

laboratórios de computação serve para dinamizar o aprendizado do discente de 

graduação. São elas: Cálculo Diferencial e Integral I (IPRJ 01-07575), Cálculo 

Diferencial e Integral II (IPRJ 01-10759), Introdução às Equações Diferenciais (IPRJ 

01-07581), Introdução à Álgebra Linear (IPRJ 01-07577). Neste projeto através da 

utilização do software de computação simbólica Maxima no Curso de Cálculo 

Diferencial e Integral I, foi preparado e ministrado um minicurso com uma carga 

horária de 6h de duração nos laboratórios do IPRJ, no primeiro semestre de 2019, 

voltado para alunos inscritos na disciplina de Cálculo diferencial e Integral I. 

Destacamos que está previsto a oferta deste minicurso para o segundo semestre de 

2019. Neste minicurso foi abordado os tópicos: operações básicas (soma, subtração, 

radiciação com índice positivo, potenciação); funções de uma variável (domínio e 

imagem); Função Polinomial; Divisão Polinomial, raízes de um polinômio; 

inequações. Funções de uma variável real tais como: funções polinomiais, funções 

racionais, funções algébricas elementares; funções trigonométricas, funções 

exponenciais, logarítmicas, hiperbólicas e modulares. Todas foram estudadas. Assim 

como aplicações envolvendo cálculo de limites, derivadas e integrais destas funções. 

Aplicações envolvendo a construção de gráficos dessas funções e obtenção de pontos 

de mínimo, máximo e inflexão foram realizadas. Em paralelo uma apostila vem sendo 

preparada sobre o sistema Linux e o pacote MAXIMA voltado para o conteúdo da 

ementa de cálculo diferencial e Integral I (IPRJ 01-07575). O fato deste pacote de 

computação simbólica ser gratuito e estar disponível em diversas plataformas como 

Linux e Windows permite que o discente de graduação o adquira para trabalhar 

dentro e fora da instituição de ensino. Aos interessados o pacote Maxima pode ser 

acessado para downloads no endereço eletrônico em < 

http://maxima.sourceforge.net. >. 

 
E-mail: germanomonerat@gmail.com 
  



 
 

130 
 

 

OBTENÇÃO DE QUITOSANA A PARTIR DE CAMARÃO MARINHO. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Físico-Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA SANCHES ROCHA 

Estagiário(s):  
Nicoly Rosario da Costa 

 
A quitosana é um polímero atóxico e biodegradável que, em geral, é obtido a partir 

da desacetilação da quitina, que também é um polissacarídeo muito abundante na 

natureza, encontrado em diversos organismos como componente de exoesqueletos 

de crustáceos e insetos. As cascas dos camarões são compostas por cerca de 15 a 

40 % em massa de quitina e, gerando enormes quantidades de resíduos sólidos. O 

aproveitamento destes resíduos tem forte apelo ecológico, uma vez que seu uso 

indica uma menor geração de rejeitos, que podem causar aumento de poluição se 

descartados em local inadequado. Outro aspecto muito relevante na obtenção de 

quitosana a partir de cascas de crustáceos é o econômico, pois a obtenção de um 

produto de maior valor agregado a partir de resíduo faz com que o processo de 

geração tenha baixo custo. Desde modo, para países como o Brasil que tem um vasto 

litoral e elevada capacidade de produção de crustáceos, investigações sobre produção 

e uso de quitosana aparecem como sendo tecnologicamente estratégicas. A 

transformação da quitina em quitosana ocorre por meio da reação de desacetilação 

pela hidrólise dos grupos acetamida na estrutura da quitina. No presente estudo 

realizou-se a síntese e caracterização da quitosana a partir de cascas de camarão 

marinho. O método proposto consta das seguintes etapas: (i) secagem da casca de 

camarão; (ii) moagem utilizando gral e pistilo; (iii) peneiramento com jogo de peneira 

para recolhimento de duas frações, uma menor do que 100 mesh e outra entre 24 e 

100 mesh; (iv) desmineralização com HCl 5%; (v) desproteinização com NaOH 5%; 

(vi) desacetilação com NaOH 40%; (vii) lavagem e secagem com água destilada. 

Entre todas as etapas eram realizadas lavagem com água destilada, intercaladas de 

centrifugação até neutralização. Frações dos sólidos após cada etapa de tratamento 

era separada para análise de infravermelho e difração de raios-X. Encontrou-se várias 

dificuldades experimentais e os métodos foram adaptados, na moagem e 

peneiramento das cascas, por exemplo, quando se incluía os rabos do camarão, era 

mais difícil realizar a moagem. Verificou-se também que são necessárias muitas 

lavagens entre os tratamentos com HCl e NaOH para conseguir neutralizar os 

materiais, mas se o sólido ficar em contato com a água por uma noite, torna-se 

necessário menos lavagens. Provavelmente, como a quitosana é um adsorvente, 

torna-se necessário um tempo para que o HCl ou o NaOH sejam dessorvidos. Foram 

obtidas quitosana a partir das cascas com diferentes granulometrias, sendo um sólido 

branco e que absorve água rapidamente. Por meio dos resultados das análises, 

observou-se que a estrutura química do polímero original da casca do camarão foi 

modificada com o procedimento realizado, como se desejava, de modo que a quitina 

original da casca se transformou em quitosana. As cascas com diferentes 

granulometrias geraram quitosana com diferentes características, mas análises 

químicas adicionais ainda são necessárias. 
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OCEANO ATLÂNTICO TROPICAL OESTE: UM QUEBRA-CABEÇAS PARA O 

BALANÇO DE CARBONO NOS OCEANOS. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LETICIA COTRIM DA CUNHA 

Estagiário(s):  
Rafael Avelino da Conceição dos Santos 

Thiago Veloso Franklin 

 
O aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) atmosférico, 

iniciado com a Revolução Industrial, vem crescendo mais rapidamente nas últimas 

décadas em consequência da grande queima de combustíveis fósseis, produção de 

cimento e atividades agropecuárias. A taxa de emissões de CO2 na atmosfera para 

a atmosfera para o ano de 2017 foi de 9.9 ± 0.5 GtC (gigatoneladas de carbono). 

Em resposta ao aumento de CO2 na atmosfera, o oceano vem assimilando 

anualmente quase 1/3 das emissões de CO2. Uma vez dissolvido na água, este gás 

reage formando ácido carbônico, o que libera íons H+, reduzindo o pH, causando o 

efeito conhecido como acidificação dos oceanos. As mudanças químicas na água do 

mar afetam diretamente a vida de organismos, especialmente os produtores de 

estruturas de carbonato de cálcio, o que por sua vez altera a teia trófica e o estoque 

total de carbono nos oceanos através da bomba biológica. A região do Atlântico 

Tropical Oeste é considerada geralmente como uma fonte de CO2 para a atmosfera 

pela influência da ressurgência equatorial, que traz para a superfície águas que há 

muito não eram ventiladas, com excesso de CO2 em relação à atmosfera. No entanto, 

movimentação sazonal da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a presença 

da pluma do Rio Amazonas alteram o padrão geral “fonte de CO2 para a atmosfera” 

pois modificam a salinidade, temperatura e disponibilidade de nutrientes nas águas 

superficiais, dividindo a região em sub-zonas que ora emitem CO2, ora assimilam 

CO2 atmosférico. Apesar da variabilidade regional e temporal nas concentrações de 

CO2 dissolvido na superfície dos oceanos, a longo prazo as mesmas também vêm 

acompanhando o aumento do CO2 atmosférico. Neste trabalho iremos analisar, 

através dos dados disponíveis para o Atlântico Tropical Oeste na base de dados 

SOCAT v.6 e das campanhas PIRATA-BR, se a diferença regional entre o CO2 

atmosférico e o CO2 da superfície dos oceanos (d(pCO2)) vem se mantendo 

constante ao longo do tempo na região (incluindo as suas sub-regiões e.g. pluma do 

Rio Amazonas), ou se há alguma tendência de alteração temporal. O aumento do 

valor de d(pCO2) ao longo do tempo pode indicar que a superfície do oceano vem 

assimilando mais CO2, ou no caso do Atlântico Tropical Oeste, que a região poderia 

ter seu papel de “fonte de CO2 para a atmosfera” alterado. Este tipo de análise 

temporal de séries de dados regionais diminui as incertezas ainda existentes no 

balanço global de carbono nos oceanos e melhora a representação do carbono em 

modelos de previsão climática. 
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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE MINERAL COM FOCO NA DIVULGAÇÃO DA 

CIÊNCIA NO ENSINO BÁSICO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE GEOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDERSON COSTA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Maria Gabriela de Barros 

 
A ciência é uma construção coletiva da qual participam a imaginação, a sensação e 

a apercepção. A comunidade científica sofre a influência do contexto social, histórico 

e econômico em que está inserida. “Portanto não existem neutralidade e objetividade 

absolutas: fazer ciências exige escolhas e responsabilidades humanas”. (VALLE, 

2004, p. 7). O ensino da ciência pode ajudar consideravelmente no desenvolvimento 

do indivíduo, uma vez que a ciência presente no cotidiano e, ou, divulgadas pelos 

meios de comunicação, oferece a oportunidade da construção ágil da mente, onde 

passam a ter a capacidade de apropriar-se do conhecimento científico. A comunidade 

externa aos ensinos de geociências no Brasil (faculdades de ensino superior) tem 

pouco contato com a produção acadêmica. Nesse sentido busca-se romper um alto 

grau de isolamento e conhecimento dos saberes acadêmicos, fazendo uso de um 

meio rápido, barato e que se mostra muito eficiente. O presente trabalho busca 

ampliar o conhecimento produzido na academia, especialmente nas geociências para 

o acesso do grande público, a partir da transformação do Laboratório de Mineralogia 

em Museu de Mineralogia. O acervo será disponibilizado no aplicativo a ser criado 

com inserção de tecnologia para divulgação da ciência. O aplicativo irá permitir que 

jovens de escolas do ensino médio e fundamental tenham acesso a conteúdos 

científicos para suprir limitações acadêmicas. O objetivo principal é divulgar o acervo 

mineral através de um aplicativo para estimular o interesse nas áreas de geociências. 

O ensino da ciência pode ajudar consideravelmente no desenvolvimento do indivíduo, 

uma vez que a ciência presente no cotidiano e, ou, divulgadas pelos meios de 

comunicação, oferece a oportunidade da construção ágil da mente, onde passam a 

ter a capacidade de apropriar-se do conhecimento científico. Não é preciso fazer 

grandes elucubrações para sabermos que os aplicativos são diariamente e 

largamente utilizados na sociedade atual, especialmente entre os brasileiros. Um 

levantamento feito pela empresa norte-americana de dados do mercado de 

aplicativos mostra que o Brasil aparece entre os principais mercados em número de 

downloads no mundo, considerando tanto aplicativos de iOS quanto de Android. A 

pesquisa mostra também que os brasileiros gastam em média 200 minutos por dia 

em aplicativos. A partir dos dados expostos acima não é difícil compreender e afirmar 

a relevância de aplicativos no cotidiano social. Assim, o presente projeto busca 

elaborar uma plataforma para dar ensejo ao aplicativo elaborado pelo Laboratório de 

Mineralogia (LAMIN) pelo corpo docente e discente. 
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PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA E ALTERNÂNCIA ENTRE DIATOMÁCEAS E 

DINOFLAGELADOS NA BAÍA DE GUANABARA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER 

Estagiário(s):  
Ingrid Silva Bernardo 

Marcus Vinicius Mendes Firmino Filho 

 
Em estudos recentes, publicados nos anos de 2017 e 2018, realizados na Baía de 

Guanabara (BG), a alternância entre diatomáceas e dinoflagelados, assim como a 

predominância de organismos flagelados autótrofos foi discutida em escala anual. 

Nestes trabalhos se destaca a disponibilidade de silicato, em associação às massas 

de água presentes neste sistema, como o principal fator controlador. Outro fator com 

frequência reportado na literatura é a influência da Água Central do Atlântico Sul 

(ACAS). A influência da ACAS nesse local controla a trofodinâmica planctônica no 

presente sistema, sendo destacada a importância do nanofitoplâncton como presa 

tanto para o microzooplâncton como para o copépodos, em curta escala temporal. 

Nesse contexto, a hipótese testada no presente estudo é que a alternância entre 

diatomáceas e dinoflagelados observada no microfitoplâncton, associada à 

disponibilidade de silicato nas massas de água, é observada também em curta escala 

temporal no canal central (CC) da Baía de Guanabara, e que a dominância do 

nanofitoplâncton ocorre não só na densidade celular, mas também na produtividade 

primária deste sistema. Para avaliar tal hipótese foi realizada amostragem em uma 

secção transversal no canal central da BG, ao longo de um ciclo completo de maré, 

durante um período de intrusão da Água Central do Atlântico Sul, em 16 de abril de 

2015. No laboratório as alíquotas da água coletada com o auxílio de uma garrafa de 

Van Dorn, foram fracionadas em total (< 200µm) e nanofitoplâncton (< 20µm) e a 

análise da clorofila-a e dos parâmetros fotossintéticos (PHYTO-PAM- Walz). 

Posteriormente, os organismos foram identificados e contados a partir das amostras 

fixadas com Lugol 1%, através de microscópio invertido (Nikon Eclipse TS 100). Foi 

encontrada uma alternância do predomínio entre diatomáceas e dinoflagelados da 

fração do microfitoplâncton, associada às massas de água presentes, com domínio 

de dinoflagelados do gênero Prorocentrum, assim como das espécies Dinophysis 

acuminata e Scippsiella trochoidea na Água Costeira e diatomáceas dos gêneros 

Rhizosolenia, Thalassiosira, Nitzschia, Pseudo-nitzschia sp. e Coscinodiscus sp.com a 

intrusão da ACAS no canal central na região de zona eufótica, de maneira notável na 

maré enchente. Por outro lado, o nanofitoplâncton foi dominado por 

clorodendrofíceas do gênero Tetraselmis e por diatomáceas como Leptocylindrus 

minimus e Nitzschia sp. A elevada densidade de Tetraselmis contribui para a maior 

produtividade primária do nanofitoplâncton, que variou entre 80% e 90% da 

produtividade primária total. Os dados que são aqui apresentados, destacam a 

alternância entre dinoflagelados e diatomáceas microfitoplanctônicas associada à 

presença de distintas massas de água, com a presença da ACAS na zona eufótica na 

maré enchente, além do importante papel do nanofitoplâncton para a teia trófica 

planctônica. 
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PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA EM MANGUEZAIS DA PORÇÃO SUL 

FLUMINENSES: GUARATIBA, RJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FILIPE DE OLIVEIRA CHAVES 

Estagiário(s):  
Lucas Silva Pereira 

 
A biomassa nos manguezais disposta, principalmente em: folhas, propágulos, galhos 

e troncos, destacam-se por ser a principal forma de disponibilização da produção 

primária líquida para o estuário. A serapilheira é uma importante parte dessa 

produção e se torna fonte de energia para cadeias tróficas marinhas de base detrítica, 

além ser de importante na função de alimentar o ecossistema através da ciclagem 

de nutrientes pela decomposição da matéria orgânica. Este projeto tem como 

objetivo analisar a produção de serapilheira no manguezal de Guaratiba-RJ, e com 

os dados obtidos analisar a produção de biomassa e suas variações sazonais e 

espaciais, além de interações interespecíficas. O banco de dados deste projeto possui 

mais de 10 anos, sendo um dos maiores bancos de dados de serapilheira em 

manguezais no mundo. A área de estudo está situada no manguezal da REBIO 

Guaratiba-RJ, às margens do rio Piracão, na qual se tem uma série de dados desde 

2008. No local encontram-se três espécies: Avicenniaschaueriana, Laguncularia 

racemosa e Rhizophoramangle. A metodologia utiliza-se de campanhas mensais para 

coleta, triagem e pesagem da serapilheira. O trabalho em campo consiste em retirar 

o material vegetal coletado por 6 cestas distribuídas nos tipos fisiográficos franja, 

bacia e transição da floresta. A triagem é feita em diferentes compartimentos. Depois 

de triado, o material é seco em estufa a 60ºC em embalagens laminadas 

identificadas. A pesagem ocorre diariamente até que os compartimentos tenham seu 

peso estabilizado pelo menor valor que, adiante, será utilizado para obtenção da 

biomassa produzida. Durante o ano analisado de agosto de 2017 a julho de 2018, o 

manguezal apresentou produção total de serapilheira de 14,23±1,45 t.ha-1.ano-1 na 

franja, 9,48±1,19 t.ha-1.ano-1 na bacia e 9,52±1,27 t.ha-1.ano-1 na transição da 

floresta. Na franja 54% da produção foi composta por folhas, 29% propágulos,9% 

galhos e ramos,5% estipulas, 2% flores e 2% miscelânea. Na bacia 65% da produção 

foi composta por folhas, 12% propágulos, 13% galhos e ramos, 6% estípulas, 2% 

flores, e 2% miscelânea. Na transição 73% da produção foi composta por folhas,10% 

propágulos, 10% galhos e ramos, 3% flores, 2% estipulas e 2% miscelânea. Com 

estas informações podemos determinar que a franja foi a área mais produtiva, 

seguida pela bacia e transição. Os compartimentosmais produtivos foram Folhas, 

Propágulos e Galhos e ramos e os menos produtivos foram Estípulas, Flores e 

Miscelânea. Essa característica de maior produção na franja é associada à 

proximidade ao estuário, e a diminuição da produção em direção a bacia e transição 

ocorre devido ao desenvolvimento estrutural e a distribuição de espécies,onde estas 

características estão associados ao aumento do rigor ambiental, provocado pela 

redução da frequência de inundação pelas marés associada ao aumento da salinidade 

que ocorre em direção a transição da floresta. 
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PROCEDIMENTOS DE PREPARAÇÃO DE FILAMENTOS DE RÊNIO E TÂNTALO 

PARA ESPECTROMETRIA DE MASSA POR TERMO-IONIZAÇÃO NO LAGIR - 

LABORATÓRIO DE GEOCRONOLOGIA E ISÓTOPOS RADIOGÊNICOS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE GEOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO 

Estagiário(s):  
Gabriel Francisco Rodriguez Reis 

Luisa Santos de Castro Guerra 

 
O LAGIR (www.lagir.com.br) da FGEL-UERJ conta com procedimentos químicos de 

separação de elementos por cromatografia e análises isotópicas por termo-ionização, 

equipado com o espectrômetro de massa TRITON ThermoFischer. Os métodos Sm-

Nd e Sr-Sr são executados com a deposição de amostras em filamentos de rênio em 

arranjo duplo. Está em fase de implantação para análises Sr-Sr o uso de filamentos 

de tântalo em arranjo simples. A tarefa do estagiário de EIC está relacionada ao 

suprimento de filamentos para análises espectrométricas: desmontagem, limpeza e 

descontaminação dos suportes de filamentos usados e placas de proteção, soldagem 

de novos filamentos em suportes previamente descontaminados, a degasificação dos 

filamentos e a documentação técnica das atividades realizadas. O procedimento para 

limpeza de filamentos consiste em lixar os suportes dos filamentos usados no 

espectrômetro. Para tirar os resíduos deixados pela solda do filamento antigo, as 

hastes do suporte são lixadas com auxílio de uma lima sobre uma folha de papel 

limpo. As placas de proteção do suporte de filamento são lixadas com uma lixa d’água 

(grão 600) na porção interna. Na sala de destilação, ambas as partes são colocadas 

num béquer de 2 litros para ser lavado com água destilada, por três vezes afim de 

retirar o resíduo deixado pela lixa. Após, as peças são banhadas em ácido nítrico 

diluído (1 litro de água destilada + 5 ml de HNO3 6N) e inseridas em um ultrassom 

por 5 minutos a 40° C. Depois, a solução do ácido é descartada e todas as peças são 

enxaguadas 3 vezes com água Milli-Q. Por último, o material é banhado com acetona, 

para facilitar a secagem, e depositado sobre papel alumínio em uma estufa por pelo 

menos 2 horas a 60º C. O procedimento para montagem de filamentos é uma tarefa 

executada na sala de espectrometria. Com auxilio de um aparelho de suporte 

montagem de filamentos, o suporte é encaixado de duas formas diferentes: para 

filamentos de arranjo duplo ou simples. Depois coloca um pedaço de filamento 

previamente cortado no aparelho de suporte montagem e enrosca-se o parafuso para 

dobrá-lo. O aparelho de suporte montagem é encaixado em um soldador com ajuste 

nível 3 de soldagem na pinça de cobre do soldador. Posteriormente, o aparelho de 

suporte montagem é retirado do soldador e o suporte com filamento é desparafusado, 

e inserido na caixa de plástico para degasificação. O sistema de degasificação é 

realizado em um equipamento sob sistema de vácuo na ordem de 10-6 mbar, onde 

15 ou 30 filamentos, por vez, são submetidos a uma corrente de 4500 mA por 35 

minutos para retirar toda umidade do metal utilizado (Re e/ouTa) para finalmente 

realizar a deposição de amostras em filamento e analisar cada amostra no 

espectrômetro de massa. Desde o início do estágio voluntário, de Nov/2018 a 

Mar/2019, e bolsista EIC com início em Abr/2019 foram produzidos 686 filamentos 

de arranjo duplo; 53 filamentos de arranjo simples; e 719 placas de proteção 

preparadas. 
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USO DA PLATAFORMA MOODLE COMO SUPORTE COMPLEMENTAR À 

DISCIPLINA FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL III. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO PILAD NOBREGA 

Estagiário(s):  
Danielle Cristina Antunes da Silva Lessa 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no cotidiano universitário, 

apresentam uma nova perspectiva para a educação, pois os estudantes têm a 

possibilidade de interagir através das redes de comunicação. A respeito da utilização 

de tais tecnologias, o Moodle tem se consolidado como uma plataforma de 

aprendizagem à distância, ou seja, num ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

(AVEA). Esse ambiente é apontado como um instrumento de apoio pedagógico, 

contribuindo efetivamente para a aprendizagem e reafirmando a importância de 

metodologias nas quais o aluno seja sujeito ativo do processo educativo. Diante 

disso, a utilização da plataforma Moodle poderá contribuir com a aprendizagem e 

propiciar um maior envolvimento dos alunos. Nesse sentido, a investigação tem por 

objetivo geral avaliar o potencial do uso da plataforma Moodle como ferramenta de 

apoio à aprendizagem na Universidade. Especificamente: habilitar os alunos a 

utilizarem a plataforma de forma interativa e on-line para ampliarem seus 

conhecimentos de Física III: Eletricidade e Magnetismo; avaliar as possibilidades e 

limites da utilização dessa ferramenta na aprendizagem da referida disciplina, bem 

como sua contribuição para uma maior interação entre alunos, e entre os alunos e 

os orientandos e orientador envolvidos neste projeto. Para isso, a plataforma Moodle 

contém diversas ferramentas, dentre elas: livros, wiki, fóruns, questionários, lista de 

usuários, feedback, relatório de uso dos participantes, etc. As principais etapas 

desenvolvidas ao longo do projeto foram: A) Levantamento bibliográfico sobre o 

conteúdo da disciplina Física III e os recursos da plataforma Moodle. B) 

Desenvolvimento de estratégias e materiais didáticos adequados para o ensino-

aprendizagem dos conceitos básicos de Física III através da plataforma Moodle. C) 

Solicitação da Plataforma Moodle no Laboratório de Tecnologias de Informação e 

Comunicação – LaTIC / UERJ. D) Atividade de treinamento, adestramento e 

instrução, centrada na transmissão do conhecimento pela plataforma. E) Divulgação 

do ensino e apoio da disciplina Física III pela plataforma Moodle nas unidades 

acadêmicas de interesse da UERJ. F) Início das atividades na plataforma Moodle. G) 

Reuniões semanais para discussões dos resultados alcançados e dos feedbacks por 

parte do público alvo. Através deste projeto esperamos criar uma linha pedagógica 

paralela às atividades presenciais, contribuindo para o aprendizado e evolução do 

aluno na disciplina em questão. 

 
E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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ESTUDO DE NIÓBIA SULFATADA COMO CATALISADOR ÁCIDO PARA 

ESTERIFICAÇÃO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Físico-Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA SANCHES ROCHA 

Estagiário(s):  
Bruno Matassoli Braga 

Fernanda Corcione David 

 
Dentre os biocombustíveis, ou combustíveis oriundos de fontes renováveis, a bio-

óleo se destaca como uma opção para países com grandes áreas agrícolas, como o 

Brasil. O bio-óleo é uma mistura de compostos orgânicos oxigenados, obtido 

principalmente por meio da pirolise rápida de matéria orgânica. Quando esta fonte 

de matéria orgânica não é comestível por serem humanos, a produção de bio-óleo é 

ainda mais favorável, pois não compete com a geração de alimentos, como ocorre 

com o etanol que compete com a produção de açúcar no país. Infelizmente o bio-

óleo apresenta algumas características que limitam sobremaneira o seu uso direto 

como combustível, tornando necessário que este seja tratado por meio de processos 

chamados de beneficiamento Dentre estas propriedades indesejáveis se destaca o 

elevado teor de ácidos carboxílicos, que fazem com que o bio-óleo tenha alta acidez, 

deteriorando motores nos quais eles venham a ser utilizados como combustíveis. 

Sendo assim, é interessante desenvolver catalisadores que possam atuar em reações 

para diminuição da acidez de bio-óleos. O grande produtor mundial de nióbio é o 

Brasil, pois detém mais e 90 % das reservas de minérios deste metal no planeta, 

fato que tem sido bastante explorado pelas mídias no último ano. No entanto, há 

muito tempo existe um esforço dos pesquisadores do país para desenvolvimento de 

tecnologias próprias explorando esta matéria-prima, no sentido de produção de 

produtos manufaturados, e não apenas fornecimento de material bruto para o 

exterior. Nesta perspectiva, o desenvolvimento de catalisadores a base de nióbio é 

de interesse estratégico para a nação, e o óxido de nióbio (nióbia) tem características 

ácidas que o enquadra para uso como catalisador em diferentes processos 

heterogêneos. Entretanto, sua acidez pode ser aumentada pela incorporação de 

grupos ácidos superficiais, como a sulfatação, e nióbias sulfatadas têm sido 

investigadas por nosso grupo há alguns anos. Um problema enfrentado é a limitação 

de incorporação de sulfato, que pode estar associado a esta metodologia. Em geral, 

o gel hidratado do metal é colocado em contato com uma solução aquosa contendo 

o sulfato, como ácido sulfúrico, depois é filtrada e calcinada. Mas verificamos uma 

incorporação máxima de 2,5% em massa do sulfato, o que limita o aumento de acidez 

pela sulfatação. Deste modo, investigamos variações na incorporação de sulfato, 

utilizando tratamento com soluções etanólicas de ácido sulfúrico e impregnações ao 

ponto úmido com soluções aquosas do ácido ou sulfato de amônio, seguido de 

calcinação nas mesmas condições anteriores. Os catalisadores obtidos foram 

caracterizados quanto às propriedades texturais e cristalinidade, e testados na reação 

modelo de esterificação do ácido acético com etanol em condições amenas. Os 

resultados obtidos indicaram que a impregnação levou à geração de sólidos com 

melhores propriedades texturais e, consequentemente, melhor atividade. 
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WX MAXIMA UM SOFTWARE DE COMPUTAÇÃO ALGÉBRICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Matemática 

da Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRE ROJAS 

Estagiário(s):  
Lorena Rodrigues Lemos da Silva 

Victor Ferrando Goncalves 

 
Um novo paradigma para a prática na Educação mediado por computador vem sendo 

buscado para a formação de alunos dos cursos de base matemática. O Instituto de 

Matemática e Estatística visando atender a este novo paradigma vem criando novas 

praticas com o objetivo apoiar o estudante de modo a garantir-lhe a permanência na 

Universidade e o estimulo a conclusão de seu curso além de viabilizar um efetivo 

mecanismo de redução das desigualdades sociais (econômicas, étnico-raciais, 

culturais etc). O ensino do pensamento computacional na formação escolar é tido por 

inúmeros especialistas como fundamental para possibilitar a formação de cidadãos 

capazes de viver em um mundo cada vez mais globalizado. Neste contexto, 

comprometidos com os princípios da Tecnologia Social e sustentados em uma 

plataforma de Software Livre, os autores vêm desenvolvendo este Projeto para 

estimular o aprendizado de conteúdos matemáticos com o uso do software de 

computação algébrica com o uso de bibliotecas integrantes da linguagem Python. O 

projeto engloba uma proposta para o ensino da Álgebra Linear com o apoio do Python 

a partir da elaboração de material didático que possibilite trabalhar uma estratégia 

educacional que mobilize os alunos para o uso de inéditas características de 

curiosidade, entendimento e até mesmo satisfação no estudo de aspectos 

matemáticos complexos. Soluções gráficas induzem a aspectos lúdicos além daqueles 

demonstrados em sua forma algébrica permitindo ao estudante entender as soluções 

e o comportamento das funções matemáticas. O ambiente computacional utilizado 

no aprendizado deve ser de fácil entendimento e de obtenção gratuita, conforme 

princípios básicos de uma universidade gratuita e de qualidade. Durante o ano de 

2018 os bolsistas colaboraram na elaboração de cerca de 100 páginas de conteúdo 

de Álgebra Linear entre parte teórica, exercícios propostos e resolvidos, em quatro 

capítulos do livro. Neste projeto, os autores trataram de forma inovadora a 

integração entre softwares usualmente ministrados nas primeiras disciplinas de 

processamento de dados possibilitando o uso da linguagem Python com o software 

de computação algébrica. Estabelece um novo horizonte a partir da biblioteca SymPy 

que adota paradigmas análogo aos principais softwares pagos de computação 

algébrica como o Maple ou o MatPlotlib. Para 2020 pretende-se avançar mais ainda 

com a elaboração de conteúdos usando soluções algébricas, computacionais e 

gráficas que despertem o interesse dos alunos e que permitam uma publicação com 

os resultados obtidos. 
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A LEI DE FARADAY-LENZ NOS PEDAIS DA BICICLETA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANA BULOS SANTIAGO 

Estagiário(s):  
Washigton Bergue Muniz da Rocha 

Wesckley da Silva Trindade 

 
A história real de William Kamkwamba é apresentada no filme "O menino que 

descobriu o vento", do diretor Chiwetel Ejiofor. Num relato comovente, este filme 

mostra como o protagonista inventou e usou a energia eólica para salvar seu povoado 

da seca e da fome num país da África. A idéia surgiu quando ele percebeu que o 

movimento giratório das correias e rodas acionados pelos pedais de uma bicicleta, 

que estavam ligados a um dínamo, acendia o farol dianteiro deste veículo. Este 

aparato é baseado numa lei física descoberta por Faraday e Lenz, que diz o seguinte: 

a variação do fluxo magnético sobre uma bobina dá origem a força eletromotriz 

induzida, ou seja, a partir deste efeito surge uma corrente elétrica alternada que 

percorre as espiras da bobina. Inspirados nesta linda história o nosso projeto 

pretende elaborar uma sequência didática com conteúdos interdisciplinares para o 

ensino médio e pré vestibulares sociais, onde temas como - transformação de 

energia, a importância da educação para emancipação, sustentabilidade, água como 

recurso fundamental para a vida, possibilidades de moradia e cidadania, entre outros 

- serão abordados. Levar para sala de aula experimentos que permitam a observação 

do fenômeno é de grande importância no processo de construção de sua 

conceituação, assim os aprendizes poderão construir mais facilmente suas 

concepções sob o ponto de vista científico. Neste momento, estamos iniciando a 

produção experimental de um protótipo de gerador de voltagem parecido com aquele 

do filme. Para tal, estamos desenvolvendo um dínamo a partir de material de baixo 

custo - imãs de ferro, fios de cobre, rodas e pedais de bicicleta, ventoinhas, etc - a 

serem acoplados apropriadamente a uma lâmpada de led. Muitos dínamos são 

encontrados a venda, mas normalmente são compactos e fechados, desejamos fazer 

um dínamo que permita ao aprendiz observar os elementos que o constituem e de 

que modo estão dispostos. Um dos objetivos desta etapa, além da construção do 

aparato, é o ensino-aprendizagem da Lei de Faraday-Lenz em pré vestibular social. 

Com o auxílio didático deste experimento os alunos observarão a transformação da 

energia mecânica em energia elétrica. É de maneira semelhante que geradores de 

corrente alternada encontrados em usinas eólicas funcionam: o vento move as pás 

das turbinas (em formato de cata-vento) que ligadas aos dínamos produzem energia 

elétrica, por sua vez, esta energia pode ser utilizada para os mais diversos fins, até 

mesmo para elevação de água do sub-solo, como mostra o filme africano. 
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CONSTRUÇÃO DE UM MATERIAL DIDÁTICO SOBRE TÉCNICAS DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADAS NA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA 

Estagiário(s):  
Ana Carolina Almeida Fundo 

Daniella Kamisaki Camilato 

 
Este projeto de Iniciação Científica estreita a colaboração entre as seguintes 

Instituições, UERJ e Colégio Pedro II, desenvolvendo pesquisa em Modelagem 

Matemática e Matemática Aplicada como uma estratégia voltada ao processo de 

ensino-aprendizagem de Matemática, oferecendo a alunos do Ensino Médio e 

Fundamental, propostas de construções de modelos matemáticos para os problemas 

escolhidos pelos próprios discentes. A metodologia utilizada é a da Modelagem 

Matemática, onde o grupo de estudo que escolhe um tema extraído do cotidiano e 

propostas de modelagem matemáticas são formuladas para a resolução do problema. 

No ano de 2016, trabalhamos o tema de Problema da Propagação da Podridão em 

Maçãs em Conexão com Progressões e Geometria no Ensino Médio. O intuito de 

realizar este experimento foi levar para alunos uma nova visão da matemática, 

mostrando conceitos básicos do Ensino Médio, como progressões aritméticas e 

geometria, sendo aplicados juntos na resolução do mesmo problema e com isso, 

mostrar para os mesmos como os conceitos matemáticos se interligam. Além disso, 

materiais concretos foram propostos e construídos para facilitar o desenvolvimento 

da modelagem. Em 2017, o tema que utilizamos foi a sequência de Fibonacci, com o 

mesmo objetivo, porém trabalhamos com alunos do Ensino fundamental, através de 

jogos, recursos didáticos além de softwares computacionais, o que estimulou o 

alunado, além dos mesmos aprenderem sobre um tema que não é comum de ser 

trabalhado na Educação Básica. Após esse tema, começamos a estudar a geometria 

fractal, um assunto muito relevante e pouco debatido no ensino médio, montamos 

uma aula prática onde os alunos construíram fractais clássicos, e em seguida, 

desenvolvermos conteúdos vistos no ensino médio como: progressão geométrica, 

logaritmo, área e perimetro. Paralelamente a esses trabalhos, desde 2016, 

desenvolvemos no Campus São Cristovão III do Colégio Pedro II, com a professora 

Luciana Martino do Departamento de Matemática com alunos do Ensino Médio um 

projeto de pesquisa em Modelagem Matemática e Matemática Aplicada que tem como 

principal objetivo destacar as conexões existentes entre a Matemática e as demais 

ciências. Procura-se integrar o conteúdo de Matemática visto pelo aluno em seu turno 

de aula regular à Física, Química, Biologia, entre outros, aplicando-os a situações 

problema que necessitam da composição de estratégias de solução e de uma visão 

mais ampla e integrada do conhecimento científico, que por diversos motivos 

geralmente não é alcançada em nossa tradicional aula de Matemática. Diante disso, 

nosso objetivo vem sendo conquistado, uma melhoria da qualidade do processo de 

ensino de Matemática, ao final de todas as nossas aulas, oficinas, desenvolvidas 

nesses anos, conseguimos despertar o interesse dos alunos, além de mostrar para 

eles como os conceitos matemáticos se interligam e podem ser muito mais 

interessantes quando estudados juntos. 
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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO BÁSICO: IMPLANTAÇÃO DE 

HORTA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO ENTORNO DO PARQUE 

ESTADUAL DA CHACRINHA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEANDRO ANDREI BESER DE DEUS 

Estagiário(s):  
Dara Brozek 

 
O presente trabalho é resultado de um projeto de iniciação à docência, partir da 

ramificação de um projeto maior intitulado Projeto LIGA (Laboratório de Informações 

Geográficas Aplicadas), desenvolvido no âmbito do Negeo (Núcleo de Estudos 

Geográficos) tendo como viés a vertente educacional. O projeto tem como objetivo 

realizar atividades envolvendo horta comunitária em uma escola municipal presente 

em áreas do entorno do Parque Estadual da Chacrinha, com a participação dos 

alunos, da Escola Municipal Alencastro Guimarães, visando o desenvolvimento da 

conscientização ambiental e destinação adequada de resíduos sólidos. A questão 

ambiental vem sendo amplamente discutida assim como as atitudes que incentivam 

a educação e preservação ambiental, como a construção de Hortas Comunitárias. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a educação ambiental pode ser 

compreendida como os “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” Algumas iniciativas, como 

o projeto “Hortas Cariocas”, da Prefeitura do Rio de Janeiro, conta com comunidades 

e escolas municipais e geram renda e melhorias para os envolvidos. Nesse contexto, 

a implantação e manutenção da horta são relevantes, pois visam promover a 

transmissão de conceitos e práticas ecológicas, regeneração do espaço urbano e a 

diminuição do risco social. O projeto busca a integração da comunidade com o meio 

ambiente através de uma área cultivável e partilhada por todos, promovendo 

atividades de educação e mobilização da comunidade, a fim de, estimular o 

desenvolvimento da consciência ambiental. O desenvolvimento do trabalho será 

realizado em algumas etapas metodológicas. A primeira está associada ao 

levantamento bibliográfico de trabalhos e artigos científicos sobre a conservação da 

biodiversidade em Unidades de Conservação e sobre conscientização e educação 

ambiental a partir da criação de Hortas Comunitárias e da prática da agricultura 

urbana e periurbana. A segunda é a seleção da unidade escolar para a aplicação do 

projeto, condizente com o plano de manejo do Parque, em que a mesma esteja 

dentro da área de influência do Parque. A terceira etapa é a elaboração de atividades 

pedagógicas de conscientização e educação ambiental e aquisição de materiais junto 

aos alunos. Em um último momento, a aplicação dessas atividades e avaliação dos 

resultados por meio de questionários. Portanto, o projeto possui como resultados 

esperados conscientizar os alunos do ensino básico sobre as vantagens do manejo 

dos resíduos sólidos e destinação do lixo orgânico através de palestras; atividades 

em uma horta comunitária na região escolhida com a participação dos alunos da 

escola municipal selecionada e avaliar o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos 

durante o decorrer do projeto. 
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DETERMINAÇÃO DA MEDIDA DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE (G) USANDO 

AS PLATAFORMAS ARDUINO E MODELLUS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALAN FREITAS MACHADO 

Estagiário(s):  
Kleisson Severino do Nascimento Costa 

 
O projeto visa apresentar um método mais sofisticado e barato para determinar o 

valor da gravidade (g) de maneira automatizada. O método consiste em medir o 

tempo de queda-livre de uma esfera de aço que cai de várias alturas. O uso do 

equipamento permite obter um resultado mais confiável para o valor de g quando 

comparado com o método manual de lançamentos. Utilizamos um suporte e uma 

barra de ferro fixada a uma madeira com angulo de 90º com o chão. Nesse suporte, 

foram colocados dois lasers e dois sensores LDR de modo com que o feixe de luz do 

laser toque o centro do LDR. A partir do momento em que a esfera passa pelo 

primeiro sensor, um contador é iniciado em um display de LCD, sendo pausado assim 

que a esfera interrompa a luminosidade do LDR. O circuito inteiro foi ligado em duas 

protoboards, sendo uma apenas para os lasers e a outra para todo o resto da 

montagem. O programa tem como base gravar o tempo de queda da esfera, para 

que seja possível obter a aceleração da gravidade através da fórmula da queda livre, 

onde g é o valor da aceleração da gravidade e t, o intervalo de tempo de queda. 

Parte desse projeto tem uma análise teórica do projeto que possibilita a apresentação 

e a comprovação do projeto, comparando os valores teóricos e os obtidos pelo 

equipamento. Neste caso, foi usado o software Modellus, onde foi criado uma 

simulação utilizando as fórmulas físicas da aceleração da gravidade, para que seja 

possível encontrar os tempos de queda de cada partícula em alturas variáveis. O 

projeto consistiu em diversos pontos que influenciam na maneira de se ministrar uma 

aula. Nos apropriamos da tecnologia com a finalidade de incentivar os alunos. Com 

o uso da mesma, a sala de aula se torna um ambiente mais agradável e amigável 

perante aos alunos, pois é um assunto que muitos deles já dominam e possuem o 

prazer de lidar com a informática. A robótica possui tudo o que é necessário para pôr 

em prática os conceitos e fórmulas desenvolvidas pela física. Ensinar fórmulas sem 

demonstrar quais são os fenômenos ocorridos é prejudicial para o estudo, faz do 

estudo das ciências algo desinteressante, objeto apenas de nota para boletim. A 

combinação da tecnologia com as matérias de aprendizagem já não é mais algo irreal, 

o projeto demonstra que com 20 dólares se cria a possibilidade de montar uma aula 

inteira sobre um tema fundamental da física. A tecnologia não afasta os alunos, sendo 

bem usada, ela só tende a agregar a uma boa aula e quem sabe assim fazer com 

que a próxima geração aceite com mais normalidade essa junção. 

 
E-mail: alanfmac@gmail.com 
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INFORMÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA: MODELLUS E SUAS 

SIMULAÇÕES INTERATIVAS. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO PILAD NOBREGA 

Estagiário(s):  
Gabriela Goncalves Mendes 

 
O estudo de ciências exatas é um dos pilares na educação básica e na formação 

acadêmica de alunos nos diversos cursos da área de ciências e tecnologia. Apesar 

desse papel, ela continua sendo extremamente difícil no processo de sua 

aprendizagem em todos os níveis. Devido a uma falta de compreensão dos conceitos 

fundamentais da física e matemática, a retenção nas disciplinas relacionadas a tais 

fundamentos é, em geral, bastante elevada. Uma solução para este problema requer 

mudanças nos processos de ensino e aprendizagem das ciências exatas. Ao longo 

das últimas três décadas, um grande esforço da pesquisa educacional tem sido 

empregado na exploração de ideias dos estudantes e dificuldades apresentadas por 

eles nos conceitos e fenômenos físicos. Essas pesquisas mostram que os processos 

de aprendizagem são melhorados efetivamente quando os estudantes estão 

envolvidos em atividades investigativas como a prática experimental, por exemplo. 

A investigação científica em física, química ou outra ciência exata é um processo 

dinâmico de criação, testes e aprimoramento dos modelos matemáticos que 

descrevem fenômenos observáveis. Este processo é uma mistura interativa de 

reflexões individuais e de grupo com base em um conjunto em constante evolução e 

mutuamente equilibrada de elementos teóricos, computacionais e experimentais. É 

a partir deste quadro de ações cognitivas que a compreensão das leis do universo 

físico emerge. O processo de aprender ciências exatas, por ser mais bem sucedido 

em ambientes de pesquisa, inspirou a criação de classes onde os alunos são 

orientados a trabalhar em equipes como cientistas. Atualmente a modelagem com 

métodos e ferramentas computacionais é um importante assunto de pesquisa para o 

aprendizado. No processo de investigação científica, a modelagem computacional 

desempenha um papel muito importante na expansão dos horizontes coginitivos e 

matemáticos através de recursos mais poderosos de cálculo, exploração e 

visualizações. A modelagem física, química, matemática e outras ciências naturais 

em laboratórios computacionais de ensino começou com ênfase em linguagens de 

programação, por exemplo, Fortran, Pascal e Pytho. Esta abordagem exige dos 

alunos o conhecimento prático em programação, o mesmo acontece com softwares 

de computação científica como o Mathematica ou o Matlab. Para evitar esse 

desconfoto, ter que programar para simular, sistemas de modelagem computacionais 

foram desenvolvidos para concentrar as atividades de aprendizagem na compreensão 

dos conceitos físicos e matemáticos. Dentre os mais usados, podemos citar: Dynamic 

Modeling System, Stella, Easy Java Simulations, Modellus e o Superlogo. Atividades 

baseadas em modelagem computacional com o Modellus são desenvolvidas em 

cursos de físicas gerais para estudantes de diversos cursos em todo o mundo. Elas 

foram bem-sucedidas ao identificar e resolver as diversas dificuldades dos alunos nos 

conceitos físicos e matemáticos 

 
E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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O USO DA PLATAFORMA ARDUINO PARA MONTAGEM DE EXPERIMENTOS DE 

BAIXO-CUSTO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALAN FREITAS MACHADO 

Estagiário(s):  
Victor Soeiro Araujo Pereira 

 
O ensino de ciências tem mostrado, nos últimos anos, uma maior dificuldade no 

processo de aprendizagem de alunos de diferentes níveis de escolaridade. Além 

disso, o fácil acesso as novas tecnologias, mudou a relação de muitos alunos com a 

sala de aula, diminuindo os seus interesses no ensino em geral. Torna-se, então, 

necessário uma nova abordagem no processo de aprendizagem dos conteúdos de 

ciências, usufruindo da tecnologia como um instrumento de ensino e fornecendo 

interesse nos estudos aos alunos. A plataforma Arduino foi criado com o intuito de 

ajudar os alunos a aprender, de forma dinâmica, sobre eletrônica e programação. 

Apesar de sua proposta inicial, a comunidade global, a partir da criatividade e uso de 

sensores disponíveis no mercado, começou a utilizar a plataforma com intuito de 

ensino em diversas áreas, como a engenharia, física, química e até o ensino de 

deficientes e infantil. O Arduino é um microcontrolador e que através da programação 

pode-se controlar diversos sensores ligados a ele. Devido ao seu fácil acesso e o uso 

simplificado da programação, torna-se interessante o seu uso como um instrumento 

de ensino, proporcionando interesse aos alunos. O aprimoramento no conhecimento 

físico, ou de qualquer outra ciência, pode ser dado através de experimentos 

realizados seja por professores ou alunos. Alguns experimentos, necessitam de 

materiais de alto custo, mas o uso da plataforma Arduino, que possui um baixo custo 

e com sua facilidade na montagem e manuseio, facilita diversos desses 

experimentos, que são interessantes aos alunos e o aprendizado deles sobre os 

fenômenos da natureza. A ideia de utilização de experimentos de baixo-custo é 

bastante válida, trazendo a possibilidade de realização de experimentos interessantes 

e que possam estar no alcance de professores e estudantes de baixa renda. A 

experimentação não serve apenas como um estímulo de motivação para os alunos, 

como também para estimular o raciocínio lógico, desenvolvendo neles a capacidade 

de questionar, investigar, analisar, criticar, e até mesmo elaborar leis e ideias para 

os acontecimentos, deixando de lado a dificuldade de se expressar e se impor em 

determinados assuntos. Em diversos sites da internet encontra-se inúmeros 

experimentos já realizados com o uso do Arduino, seguidos de explicações de como 

refazê-los. Também há diversos artigos publicados com bons resultados, trazendo ao 

professor uma maior confiança na aplicação do Arduino em sala de aula, e ao aluno 

uma maior facilidade e interesse no aprendizado do ensino de física, química e dentre 

outras. A partir do uso do Arduino como um instrumento de ensino, é de se esperar 

que os alunos também aprendam a trabalhar em grupo, na montagem e realização 

dos experimentos, e compreendam aquilo que era de certa forma extremamente 

complicado. 

 
E-mail: alanfmac@gmail.com 
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O ENSINO DE CLIMATOLOGIA SOB UMA PERSPECTIVA DINÂMICA: 

ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO BÁSICO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JUNIOR 

Estagiário(s):  
Larissa Romana de Oliveira Araujo 

 
A disciplina de Geografia, componente curricular obrigatório na educação básica, 

abarca diferentes conteúdos em seu escopo, desde a escala local, que remete à 

realidade imediata do aluno, até a escala global, mais distante porém presente de 

forma massiva na grande mídia. Aproximar essas escalas é um desafio, em especial 

no que se refere a alguns temas geográficos específicos, a exemplo da climatologia. 

Em oposição à climatologia estática, aquela que convencionou-se chamar de 

climatologia dinâmica visa compreender o clima como resultado da sucessão de tipos 

de tempo, oriundas da interação de fatores e elementos climáticos, materializados 

na circulação atmosférica. Para compreender como este tema tem sido abordado no 

ensino básico, é necessário atentar para como os documentos educacionais 

normativos estruturam os conteúdos de Geografia ao longo das séries do Ensino 

Fundamental e Médio, bem como as orientações para o trabalho dos temas. Com 

este mote, o presente trabalho tem por objetivo analisar como a Climatologia está 

presente nos currículos da Educação Básica a partir das políticas públicas 

educacionais, compreendendo as temáticas a serem discutidas bem como as 

habilidades e competências a serem exploradas. Para tanto, foram explorados a Base 

Nacional Comum Curricular, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio e o Currículo Mínimo de Geografia produzido pela Secretaria de Estado de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC). Como resultados parciais, contatou-

se que o ensino de Climatologia está concentrado nos currículos do 6º ano do Ensino 

Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio. Percebeu-se as orientações para 

abordagem dinâmica do clima, superando a superficialidade da descrição e 

classificação. Os textos dos documentos oficiais foram associados a referências 

bibliográficas a cerca do ensino de Geografia e, mais especificamente, da 

climatologia, em que se constatou um descompasso entre o que é afirmado pelos 

documentos e a prática. A pesquisa é desenvolvida no âmbito do projeto 

“Climatologia para Todos”, do Instituto de Geografia da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, e encontra-se em estágio inicial. Para dar conta da realidade em sala 

de aula, foi estruturado um questionário que será aplicado aos professores de 

Geografia da Educação Básica sobre a prática de ensino em sala de aula e o processo 

de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Climatologia. Esta fase aguarda 

autorização da Secretaria de Estado de Educação para ser concluída. 

 
E-mail: antonio.junior@uerj.br 
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DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE TRANSPORTE PELO MÉTODO DA 

FRONTEIRA MÓVEL: INVESTIGAÇÃO DE PARÂMETROS EXPERIMENTAIS DE 

UM EXPERIMENTO DE GRADUAÇÃO. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Físico-Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA SANCHES ROCHA 

Estagiário(s):  
Miguel Domingos Brito 

 
As aulas experimentais são essenciais para a formação dos discentes de alguns 

cursos do nível superior, principalmente nos cursos com elevado nível de abstração 

apesar de terem cunho essencialmente fenomenológico, dentre os quais destaca-se 

a Engenharia Química e Licenciatura em Química, pois são dois cursos oferecidos pela 

UERJ e que estão ligados à Química. Dentre as disciplinas experimentais obrigatórias 

destes cursos, é possível destacar a Físico-Química Experimental, na qual um 

experimento para determinação do número de transporte é realizado pelos alunos de 

ambos os cursos. O experimento é simples e de fácil realização, tendo em vista o 

aparato montado no laboratório do Departamento de Físico Química do Instituto de 

Química, mas os alunos têm muita dificuldade para interpretar e entender os 

fenômenos envolvidos no processo. Contudo, a medida experimental do número de 

transporte tem um papel fundamental para a compreensão e uso de diversos 

experimentos da eletroquímica, sendo importante melhorar a compreensão discente 

sobre o que ocorre na prática. Sob este ponto de vista, foram propostas alterações 

no experimento que vem sendo realizado há anos nesta disciplina, para promover a 

discussão do fenômeno e melhorar a compreensão deste. Trata-se de um 

experimento de eletrólise de uma solução de HCl utilizando uma fonte contínua de 

corrente com eletrodos de cobre, à temperatura constante. O objetivo é determinar 

o número de transporte dos íons hidrônio e cloreto na solução de ácido clorídrico, 

que é a fração de corrente transportada por cada tipo de íons. Utiliza-se alaranjado 

de metila como indicador e, a partir da oxidação do anodo de cobre, gera-se íons 

Cu(I), e a solução muda de cor, formando uma fronteira entre a solução ácida e a 

solução com os íons cobre. Como os íons cobre têm mobilidade iônica menor que os 

íons hidrônio, esta fronteira se move em direção ao polo negativo e, pela distância 

percorrida em certo tempo, se obtém o número de transporte dos íons hidrônio nesta 

solução. O experimento foi realizado com soluções de HCl com diferentes 

concentrações e a diferentes temperaturas, de modo que o número de transporte se 

altera, tornando possível discutir a influência destes parâmetros e assim promover 

uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem sobre o tema. O aluno monitor 

da disciplina realizou os experimentos para validar a metodologia após as alterações 

e confeccionou um novo roteiro experimental incluindo estas novas condições. A 

atividade também contribuiu para o aprendizado do monitor, ampliando sua 

compreensão sobre o fenômeno investigado da prática. 

 
E-mail: angela.rocha@uerj.br 
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FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO - 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 

Computação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRE ROJAS 

Estagiário(s):  
Pedro Ivo de Araujo Marques 

 
Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, 

imperativa, orientada a objetos, funcional. Planificada por Guido van Rossum em 

1991, e atualmente uma das Linguagens de Programação mais utilizadas no mundo. 

Uma linguagem contemporânea. Python é uma linguagem que foi criada para 

produzir código bom e fácil de manter de maneira rápida. Assim, o Python se aplica 

na solução de problemas de várias complexidades. O principal aspecto da monitoria 

reside em trabalhar os algoritmos que serão implementados em uma linguagem de 

fácil aprendizagem. Ao passar de aspectos concretos para os abstratos necessários 

ao desenvolvimento de programas computacionais, o aluno depara-se com novos 

paradigmas que não foi capacitado durante o ensino fundamental e médio. 

Entretanto, a introdução do pensamento computacional no ensino básico ainda não 

foi introduzida no ensino básico das escolas de SEEDUC, nossa principal origem do 

corpo discente. Conforme o documento “Referenciais de Formação em Computação" 

da Sociedade Brasileira de Computação SBC é fortemente recomendado que as 

escolas de educação básica tenham em sua estrutura curricular uma disciplina 

voltada ao ensino da programação. De acordo com ele, a computação é dividida em 

três eixos sendo o pensamento computacional, a cultura digital e o mundo digital. 

Cada um desses eixos é dividido em três segmentos, sendo: abstração, análise e 

automação para o pensamento computacional; fluência digital, ética digital e 

computação e sociedade para a cultura digital; e, codificação, processamento e 

distribuição para o mundo digital. O pensamento computacional é o conjunto de 

habilidades voltadas a resolução de problemas adquiridos com o estudo de conceitos 

da Ciência da Computação. Outras fontes definem que o pensamento computacional 

é o processo cognitivo usado pelos seres humanos para resolver problemas. Entende-

se como processo cognitivo as habilidades relacionadas as experiências sensoriais, 

pensamentos, representações e recordações que são adquiridas durante o processo 

de desenvolvimento do ser humano. De acordo com Araújo et al, a inclusão de 

disciplinas relacionadas ao ensino da lógica de programação nas séries iniciais, pode 

auxiliar no desenvolvimento do processo cognitivo das crianças. Uma das 

possibilidades de incluir a lógica de programação nas séries iniciais é trabalhar com 

conceitos bases de forma lúdica, através de ferramentas e jogos. A monitoria atua 

fortemente no Laboratório de Informática junto aos alunos de Ciência da Computação 

ajudando ao entendimento não apenas da linguagem mas na construção dos 

algoritmos suprindo uma lacuna que poderia ter sido atendida no ensino básico. 

 
E-mail: rojas@ime.uerj.br 
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INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DAVID MAN WAI ZEE 

Estagiário(s):  
Leticia da Silva Carvalho 

 
Desenvolvimento de métodos e instrumentos de aprendizado para estimular e 

facilitar a inserção dos novos alunos do curso de graduação em Oceanografia da 

UERJ. Esta é composta de várias atividades no decorrer do semestre letivo, a saber: 

1. Boas vindas aos calouros 2. Apresentação das instalações de ensino e instruções 

básicas para utilização dos serviços acadêmicos 3. Orientação da carreira de 

oceanógrafo 4. Apresentação do curso básico e profissionalizante 5. Apresentação da 

empresa Junior: Nauta 6. Informações do corpo docente 7. Auxílio no preparo das 

aulas 8. Orientação sobre o conteúdo da disciplina, Introdução à Oceanografia 9. 

Atividades extra classe: Trote ecológico, Campanhas de Educação Ambiental, 

Campanhas de Conscientização Ambiental 10. Montagem de apresentações digitais 

para aulas e palestras 11. Organizar apresentações das pesquisas em andamento na 

Faculdade 12. Orientações para futuro interesse em estágios de pesquisa, extensão, 

ensino e suas diversas modalidades 13. Apresentação de oportunidades em 

Congressos, Seminários e Palestras em áreas afins Da mesma forma outras 

atividades foram desenvolvidas procurando identificar o perfil dos estudantes quanto 

aos seus anseios de formação acadêmica e profissional. Através do convívio diário é 

possível identificar as eventuais dificuldades e assim promover uma orientação 

visando superar os desafios encontrados. No programa de monitoria o estagiário tem 

condição de exercitar os primeiros passos da docência auxiliando seus colegas em 

dúvidas do conteúdo da disciplina bem como no preparo de pequenos ensaios 

laboratoriais. Atividades de campo também são acompanhados pelo monitor. Da 

mesma forma auxilia no preparo das atividades de campo bem como da 

desmobilização dos eventuais equipamentos utilizados nas aulas de campo. A 

organização para as apresentações de palestras relativo as pesquisas em 

desenvolvimento na faculdade bem como de convidados de outras instituições 

também podem ser realizadas pelo monitor. O auxílio no preparo de eventuais 

apostilas, exercícios e apresentações em meio digital também são tarefas do monitor 

sob orientação do professor orientador e responsável pela disciplina, Introdução à 

Oceanografia. No primeiro semestre de 2019 os monitores organizaram um grupo de 

alunos do primeiro período de oceanografia no evento de comemoração do Dia 

Mundial dos Oceanos, 8 de junho, na praia da Barra da Tijuca para o abraço coletivo 

aos oceanos bem como a limpeza da praia.Para os alunos interessados em participar 

de programas de pesquisa os monitores encaminharam os mesmos para os 

respectivos laboratórios. 

 
E-mail: davidzee@terra.com.br 
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MONITORIA DE FGEL04-12439 - SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMAÇÕES 

APLICADO À GEOLOGIA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE GEOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FRANCISCO DE ASSIS DOURADO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Rafaela Miranda da Costa 

 
Em 2010, o DGAP/FGEL estabeleceu como meta 2012/2013 a ampliação do uso das 

geotecnologias em trabalhos de geologia para levar essas ferramentas ao alcance 

dos alunos que se formam nesta unidade. Na década de 90, quando as 

geotecnologias começaram a se popularizar, um mapa digital com a localização dos 

pontos coletados classificados por tipo de coleta, por exemplo, era um grande avanço 

tanto na agilidade na confecção do mapa como na facilidade de interpretação dos 

dados. Com a popularização das geotecnologias, o uso de sítios na Internet como o 

Bing Maps ou do Google Earth para a confecção de mapas tornou-se corriqueiro. Em 

geral nos trabalhos relacionados às geociências, os resultados finais são resumidos 

em um mapa, seja ele um mapa de localização, ou um mapa de pontos dos dados 

coletados, ou um mapa como o produto final que sintetiza a interpretação do 

pesquisador que analisou os dados. Com a introdução da tecnologia de 

posicionamento global através de satélites (global position system-GPS), a 

localização dos pontos em mapa de papel no campo está passando gradualmente 

para um plano secundário, bastando durante os trabalhos de campo o registro das 

coordenadas informadas pelo receptor GPS. Nas geociências, a forma do relevo é um 

importante dado que é usado em diversos trabalhos e com inúmeras aplicações. Uma 

forma de representar o relevo em duas dimensões é através do levantamento 

topográfico. Classicamente, o levantamento topográfico utilizava o nível e teodolito. 

A disciplina Sistema Geográfico de Informações Aplicados à Geologia (FGEL04 12439) 

têm como objetivo introduzir os alunos no uso da ferramenta Sistema Geográfico de 

Informações. Suas programações estão dividas em aulas teóricas e aulas práticas. 

Nas aulas no laboratório além de pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante 

as aulas teóricas, os alunos aprendem os procedimentos, passo-a-passo, do uso dos 

principais programas livres e comerciais disponíveis e em uso no mercado 

profissional. Durante as aulas práticas surgem basicamente dois tipos de dúvidas: 

sobre o procedimento executados nos programas e sobre o entendimento das teorias 

nas aplicações práticas. Os procedimentos de execução nos programas são de 

simples execução quando o operador tem familiaridade com seu uso. Assim, esses 

procedimentos podem ser facilmente monitorados por alunos ambientados, treinados 

e que já tenham cursado as disciplinas com aproveitamento satisfatório. O apoio de 

monitores durante as aulas práticas irá proporcionar à turma, maior tempo disponível 

do professor para os alunos dirimirem dúvidas a cerca do entendimento das teorias 

nas aplicações práticas. Isto posto, o objetivo da monitoria é aprofundar os 

conhecimentos do monitor no uso da ferramenta Sistema Geográfico de Informações 

e auxiliar o professor nas aulas práticas das disciplinas. 

 
E-mail: fdourado@cepedes.uerj.br 
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MONITORIA DA DISCIPLINA ELETROMAGNETISMO 1A 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BRUNO DE PINHO ALHO 

Estagiário(s):  
Joao Pedro Gomes Pinheiro 

 
A disciplina de Eletromagnetismo I é fornecida pelo Instituto de Física Armando Dias 

Tavares para estudantes do quinto período das ramificações de Bacharelado e 

Licenciatura do Curso de Física. Baseia-se num aprofundamento dos conteúdos vistos 

nas disciplinas de Eletricidade e Magnetismo I e II, portanto tem maior complexidade 

matemática. Ao seu final, “o aluno deve ser capaz de aplicar as equações de Maxwell 

aos fenômenos eletrostáticos no vácuo e em meios materiais para calcular campos e 

potenciais elétricos associados às distribuições típicas de cargas”, segundo o 

ementário do currículo mais recente. No início, é feita uma revisão de Análise 

Vetorial, Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral, que são as bases 

matemáticas para a disciplina. O cálculo dos campos e potenciais elétricos é primeiro 

definido pela integral de Coulomb, posteriormente sendo estudada a Lei de Gauss 

como um método mais simples de determinar o campo elétrico em casos de simetria. 

O mesmo estudo (da integral de Coulomb à Lei de Gauss) é feito para meios 

materiais, com a definição do vetor de polarização e o vetor de deslocamento elétrico, 

onde também é feita uma análise das características dos materiais (condutores e 

isolantes) com base no seu comportamento diante a presença de campos elétricos. 

Posteriormente, é feita a análise matemática das soluções da equação de Laplace em 

coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas para a resolução de problemas mais 

complexos em eletrostática. Por fim, estuda-se o método das imagens e suas 

aplicações em problemas típicos. Nas atividades de monitoria, juntamente com o 

professor Bruno de Pinho Alho, foram produzidos materiais didáticos via o compilador 

de texto LaTeX. O procedimento de digitalização das listas de exercícios foi feito para 

um melhor entendimento dos alunos e aproveitamento dos momentos de monitoria 

para debates mais conceituais, visto que o desenvolvimento matemático está 

disponível no site da disciplina. Além disso, está sendo produzida uma apostila com 

as notas de aula, também digitalizadas. Os encontros com os alunos aconteciam à 

medida que surgia o interesse e as dúvidas ao decorrer das aulas. Ocorrem em média 

uma vez por semana, com duração média de uma ou duas horas, dependendo da 

quantidade de alunos e das dúvidas que surgiam. O trabalho ainda está em 

andamento, ou seja, o processo de digitalização ainda está sendo feito a cada 

semestre. Os erros de digitação são comumente apontados pelos alunos, sendo 

corrigidos ao decorrer do semestre. O resultado observado atualmente com a 

monitoria tem sido muito positivo, com a participação ativa dos alunos. 

 
E-mail: brunoalho@gmail.com 
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MONITORIA DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Análise 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GERMANO AMARAL MONERAT 

Estagiário(s):  
Kaio Valente Quintes 

Teddy Daniel Moreira 

 
A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I possui historicamente um alto índice 

de retenção. As causas dessa retenção podem ser várias. Desde a deficiência nos 

conhecimentos referente à matemática básica por parte do aluno até sua dificuldade 

em compreensão de conceitos mais abstratos. A atividade de monitoria é exercida 

por um discente selecionado por edital interno e busca dinamizar o processo de 

Ensino-Aprendizagem, visando um maior aproveitamento e até mesmo eficiência na 

assimilação do conteúdo. Em se tratando de uma disciplina do primeiro período, os 

alunos encontram-se em uma fase de adaptação ao ambiente do ensino superior; e 

a monitoria contribui para este esforço de adaptação de modo positivo. Dessa forma, 

podemos dizer que os nossos objetivos com a monitoria consistem em: estimular os 

inscritos na disciplina a trabalharem os conteúdos; sob a direção do monitor, 

permitindo a identificação e correção mais rápida de problemas no processo ensino-

aprendizagem, executando trabalhos práticos em paralelo às atividades 

desenvolvidas em sala de aula pelo professor. As atividades dos bolsistas de 

monitoria consistem na execução supervisionada do plano de monitoria, junto aos 

alunos inscritos no curso. Isso implica na resolução de listas de exercícios e na 

exposição de alguns tópicos. As atividades da monitoria são alocadas em horários de 

forma que não sobreponham os horários das disciplinas, nas quais o aluno que estiver 

matriculado ou em outras atividades necessárias à sua formação acadêmica; 

possibilitando dessa maneira (aqueles que o assim desejarem) a participação integral 

dos inscritos. No que se refere ao acompanhamento dos monitores, listas de presença 

são utilizadas para aferir não somente a frequência com que os alunos procuram este 

serviço, mas também para identificar se os alunos que o utilizam apresentam um 

melhor desempenho. O que se observa é que, em geral, os alunos que frequentam 

regularmente a monitoria obtém um melhor desempenho, chegando muitos destes a 

serem aprovados na disciplina sem recorrer ao exame final. Um fator negativo é 

ainda a baixa procura pela monitoria. Apenas 28% dos alunos inscritos na disciplina 

frequentam a monitoria de forma regular. Um próximo passo a ser implementado 

semestralmente junto à monitoria de Cálculo Diferencial e Integral I no Instituto 

Politécnico, a partir de 2019/2, será o oferecimento de um minicurso de Introdução 

ao Sistema MAXIMA de Computação Simbólica. Por ser um sistema de computação 

simbólica o MAXIMA possui todos os requisitos necessários para o estudo de funções 

de uma variável real, objetivo este da disciplina. Além disso, o MAXIMA é gratuito e 

disponível nas plataformas Linux e Windows. 

 
E-mail: germanomonerat@gmail.com 
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MONITORIA NA ÁREA DE SEDIMENTOLOGIA (GEOCIÊNCIAS) COMO UMA 

FERRAMENTA DE APRENDIZADO MÚTUO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATA MARINS ALVIM GAMA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Layla Cristine da Silva 

 
O trabalho de monitoria vem sendo constituído do auxílio aos alunos da disciplina de 

Sedimentologia (disciplina obrigatório de Geologia) e Geologia III (disciplina 

obrigatório de Oceanografia), acompanhando-os nas aulas práticas, esclarecendo 

dúvidas sobre as descrições das amostras e com relação ao conteúdo da disciplina. 

É de extrema necessidade a atividade de monitoria nas disciplinas práticas, 

principalmente quando o uso do laboratório se faz necessário. O laboratório onde é 

realizado o trabalho (Laboratório de Sedimentologia - LABSED) da faculdade de 

Geologia (FGEL-UERJ) deposita mais de 400 amostras provenientes das bacias 

sedimentares brasileiras, dentre elas as bacias do Paraná, Parnaíba, Sergipe e 

Itaboraí, sendo notável e relevante esse acervo como um patrimônio para 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também para a geologia Sedimentar do 

Brasil, digno de ser preservado e cuidado. Desse modo, além do auxílio aos alunos, 

o trabalho de monitoria incluiu a organização do acervo de rochas sedimentares, a 

catalogação das amostras do LABSED de acordo com a classificação genética das 

rochas. Para essa organização, as rochas foram divididas em três grandes grupos de 

rochas sedimentares (rochas sedimentares siliciclásticas, rochas sedimentares 

carbonáticas e rochas sedimentares químicas), e dentro desses grandes grupos 

foram agrupadas em conjuntos de acordo com as fácies sedimentares, sendo feito 

um registro com detalhamento das informações acerca da amostra que compreende 

informações sobre as características físicas, químicas e biogênicas como: 

granulometria, arredondamento, esfericidade, mineralogia, estruturas sedimentares, 

fósseis, icnofósseis, concreções e demais características existentes na rocha. Esses 

critérios usados no agrupamento das amostras estão de acordo com as literaturas de 

sedimentologia. O objetivo principal da realização da catalogação foi a organização 

do acervo para preservação do mesmo e promover a facilitação do acesso às 

amostras disponíveis no LABSED. Muitas amostras eram subutilizadas devido à falta 

de catalogação. O trabalho de monitoria tem compreendido, além da organização 

inicial, uma constante organização dos espécimes do acervo, principalmente devido 

ao fluxo de adição de novas amostras ao laboratório. Após a descrição, agrupamento 

das amostras e identificação da origem do local de coleta, elas são codificadas com 

letras e números com ordem crescente. A catalogação e descrição das amostras estão 

em processo de conversão para formato impresso e estará disponível para a consulta 

dos alunos de geociências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e aos 

professores que têm acesso ao laboratório. 

 
E-mail: renata.oliveira@uerj.br 
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O ENSINO DE CLIMATOLOGIA NO ENSINO SUPERIOR: ESTRATÉGIAS 

TECNOLÓGICAS. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JUNIOR 

Estagiário(s):  
Luisa Pilar Marques Martins 

 
Com o avanço da pedagogia neotecnicista, que fica evidente com a aprovação da 

nova Base Nacional Comum Curricular, a educação torna-se um caminho para se 

preparar para o mercado de trabalho apenas, abdicando do caráter transformador. 

Entretanto essa potência transformativa é possível de ser atendida a partir das novas 

tecnologias de informação e comunicação, permitindo que ao professor caminhos 

criativos e novas formas de ensino-aprendizagem para explorar conteúdos múltiplos. 

Pensando nisto, foi utilizada como complemento às aulas expositivas da disciplina 

“Climatologia I”, do primeiro período do curso de Geografia, uma linha do tempo 

hospedada em um sítio eletrônico. Seu objetivo era expor a evolução do 

conhecimento climático no ocidente, permitindo assim que o estudante 

compreendesse a gênese do pensamento atual, percebendo que a mudança é uma 

constância dos saberes diversos, incluso nisto a ciência. Buscou-se expor desde como 

o clima era pensado por civilizações pretéritas, como os gregos, passando depois 

pela idade média até chegar ao renascimento e assim prover ainda mais marcos 

históricos que antes, já que a partir da criação de instrumentos científicos como o 

termômetro que foi possível uma melhor compreensão do clima. E tamanha 

abstração da evolução deste saber foi apresentada por uma animação interativa. 

Sobre o sítio eletrônico que oferece tal recurso, ele está em inglês, uma barreira para 

o uso do sítio por alguns, mas tem a vantagem de ter várias opções gratuitas. A mais 

simples foi a escolhida para diminuir a dificuldade de carregamento do sítio eletrônico 

para o caso dos estudantes que as acessassem pelo celular. Outra vantagem é a não 

necessidade de instalar o programa, já que toda a linha do tempo é editada pelo 

próprio sítio ao se conectar no seu perfil. Assim, com os dados para acesso, várias 

pessoas podem editar a linha do tempo, como aconteceu, quando professor e 

monitora puderam mexer nela, alterando e adicionando conteúdo. Até o momento o 

uso deste recurso junto com outros, como uma pasta em armazenamento de nuvem 

para disponibilizar textos sobre a disciplina, permitiu maior autonomia para o 

estudante devido ao efeito de virtualização do texto, que significa o aumento das 

potencialidades do mesmo, no que Pierre Lévy chama de nova fase da leitura, já que 

o texto não é mais apenas vários signos alinhados em uma folha, mas um texto mais 

objetivo e rápido – similar a fala, em sintonia com a era da aceleração – que possui 

ligações com outras dimensões do discurso, como imagens, vídeos e outros. Utilizar-

se desses recursos virtuais permite um melhor direcionamento das potencialidades 

para a compreensão dos conhecimentos ensinados em sala de aula, abrindo um 

número ainda maior de possibilidades de avanços, já que esta orientação inicial abre 

para inúmeros caminhos a serem escolhidos pelo estudante, permitindo o 

rompimento com o modelo tradicional de uma sala de aula e a construção de um 

conhecimento crítico. 

 
E-mail: antonio.junior@uerj.br 
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SÍNTESE DO ENSINO DE GEOLOGIA GERAL PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

DA FACULDADE DE GEOLOGIA A PARTIR DE UMA ABORDAGEM DIDÁTICA 

FUNDAMENTADA EM QUESTIONÁRIOS E ANÁLISE DE DIAGRAMAS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geologia 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOSE RENATO NOGUEIRA 

Estagiário(s):  
Lucas Guimaraes Pereira Monteiro 

 
Durante o semestre de 2019-1, foi realizado a monitoria da disciplina “Geologia 

Geral” para os alunos ingressantes no primeiro semestre do curso de geologia. Sem 

bases aprofundadas, a maioria destes tem apenas o conhecimento adquirido em 

fontes de curiosidade ou através das disciplinas de química, física ou geografia que 

aborda brevemente as questões como a dinâmica interna da Terra ou as relações 

geomorfológicas do relevo. Com isto, viu-se a necessidade de entender como passar 

de assuntos superficiais para os conhecimentos mínimos necessários para a 

aprovação da disciplina. Foi utilizado a bibliografia previamente conhecida, de forma 

a personalizar o conhecimento adquirido e garantir o máximo de aproveitamento 

durante as aulas de monitoria. A atividade do monitor foi dividida em três frentes: a) 

a formulação de questionários e análise de diagramas para a melhor compreensão 

do ciclo das rochas, do sistema Terra com seu geodínamo e as teorias das placas 

tectônicas; b) trabalhos recomendados para execução fora do horário de aula, com 

o apoio do monitor por via on-line, para o esclarecimento de dúvidas ou questões; e 

c) posterior avaliação dos erros cometidos nas provas teóricas para certificar que os 

conceitos sejam devidamente aprendidos pelos alunos.As análises de desempenho 

das provas da disciplina trouxeram respostas sobre temas em que os alunos tiveram 

maior dificuldade e sobre quais os conceitos foram mais difíceis de serem absorvidos 

pelos alunos. Esta análise gerou uma base de erros comuns para as provas 

seguintes,levando a redução do número de alunos com notas abaixo da média da 

turma, bem como o aumento da média global.Como resultado prático, ocorreu uma 

diminuição do percentual de alunos que ficaram em prova final, e a consequente 

elevação do nível de aprovação da disciplina, sendo a maioria da turma ingressante 

mais alguns alunos repetentes e de transferência interna. Destes, apenas 25% 

ficaram de prova final, enquanto o restante da turma foi aprovado, o que tornou 

factível à conclusão da proposta da monitoria. Assim, pode-se constatar que com 

didática e elaboração de exercícios teóricos e práticos para o entendimento da 

geologia básica são fundamentais para a absorção do conhecimento adquirido em 

aula e a fixação do mesmo através do trabalho do monitor. Este, deve estar ciente 

das dificuldades que os alunos enfrentam para que possa aplicar sobre estas atitudes 

modificadoras, para que os alunos possam estar mais confiantes, consolidando as 

bases geológicas unidos pela satisfação em estudar a disciplina, tornando ainda mais 

evidente a fundamentação dos conteúdos práticos e teóricos ministrados durantes o 

período letivo. 

 
E-mail: jrnog@uerj.br 
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ACESSIBLIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS MEDIADAS POR AUTOMAÇÃO 

COM ARDUINO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 

Fenomenologia e suas Aplicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALAN FREITAS MACHADO 

Estagiário(s):  
Gabriel Lucas Nunes 

Lucas Miguel Benjamim Lopes Carvalho 

Lucas Vanderson Mendes da Costa 

 
Idealizamos projetos a título de ensaios práticos do uso de computação e de 

eletrônica para aplicações em ensino, que foram elaborados ao longo de um 

minicurso de Arduino e Python desenvolvido no âmbito do PIBID-UERJ. Esses 

projetos estão relacionados à automação residencial, bem como à acessibilidade 

voltada para pessoas portadoras de deficiência visual. Em primeiro lugar, realizamos 

um modelo de semáforo para pessoas com deficiência visual. O propósito desse 

projeto foi, sobretudo, de minimizar as dificuldades enfrentadas pelos deficientes 

visuais no dia a dia, desempenhando, conjuntamente, um papel para a inclusão social 

desses indivíduos. Utilizando-se a placa Arduino, foi montado um sistema de três 

lâmpadas LED que representassem, em escala menor, o funcionamento de um sinal 

de trânsito. Tal sistema é conectado a um botão que, quando pressionado, ativará 

um alarme no caso de o semáforo estar fechado para carros, ou seja, quando o LED 

vermelho estiver aceso. O som emitido por esse alarme indicará ao deficiente visual 

que está permitida a travessia na faixa de pedestres, e permanecerá soando por um 

intervalo de tempo até momentos antes de o LED vermelho se apagar e de o verde 

se acender. Durante nossa exposição, abordaremos o funcionamento do semáforo, 

detalhes da eletrônica envolvida e sua aplicação para a sociedade com mais 

profundidade. No segundo projeto desenvolvido por nós, trabalhamos com 

automação. Nele, foi idealizado um controle capaz de enviar comandos via 

infravermelho para ativar ou desativar funções de um aparelho eletrônico, como: 

televisão, rádio, lâmpadas e outros. Nesse projeto, utilizamos apenas a placa Arduino 

e um kit de lâmpadas e de sensores infravermelhos. Seu funcionamento ocorre 

quando as teclas do controle remoto, que estão programadas com os mesmos 

comandos do aparelho, são acionadas na direção de um sensor infravermelho, sendo 

possível ter um controle que execute diversos comandos de diferentes aparelhos em 

apenas algumas teclas. Finalmente, em nosso terceiro projeto, incorporamos o 

comando por “clap switch”, ou seja, um “interruptor acionado por palmas”, que pode 

ser utilizado em qualquer aparelho elétrico ou eletrônico que esteja ligado a um 

módulo relé, por sua vez acoplado à placa Arduíno. Com um pequeno microfone 

ligado à Arduino, a captação do som de palmas comandará o relé para permitir ou 

cessar a passagem de corrente pelos terminais de um circuito. Dessa forma, é 

possível acionar equipamentos simples mesmo sem tocar em um controle remoto. 

 
E-mail: alanfmac@gmail.com 
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GRÁFICOS PARA DEFICIENTES VISUAIS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 

Fenomenologia e suas Aplicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALAN FREITAS MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Pedro Terra 

Estagiário(s):  
Gabriel Lucas Nunes 

Lucas Miguel Benjamim Lopes Carvalho 

Lucas Vanderson Mendes da Costa 

Matheus Nascimento de Moura Paraizo 

Rodrigo Lopes da Silva 

Tayan Sequeira Valério 

Úrsula Goulart Silva 

 
Relataremos um trabalho realizado no âmbito do PIBID no Colégio Pedro II campus 

Centro, escola que, para o ano letivo de 2019, recebeu um estudante cego de 

nascimento. Esse estudante, oriundo do Instituto Benjamin Constant, está agora 

cursando o primeiro ano do ensino médio, cujo conteúdo inicial envolve escalas 

termométricas, calorimetria e dilatação térmica, ou seja, tópicos com amplo e 

fundamental uso de gráficos para representar transformações e relações entre 

diferentes grandezas. Essa demanda nos motivou a preparar materiais táteis 

específicos para viabilizar o entendimento do conteúdo e dos exercícios por parte do 

estudante. Também iniciamos a criação de um acervo crescente de materiais 

similares para futuros alunos cegos que a escola eventualmente receba. 

Experimentamos algumas técnicas de confecção de gráficos, partindo do uso apenas 

de cola quente sobre papel, que, a partir do feedback fornecido pelo estudante, fomos 

aprimorando até chegar a uma formulação que, segundo ele, ofereceu maior clareza 

do que materiais equivalentes disponíveis comercialmente. Essa formulação se 

constitui de linhas e lãs com texturas e espessuras diferentes, de pontilhados feitos 

com gotas de cola quente, e de legendas impressas em braile. Utilizamos uma lã 

macia com acabamento em forma de seta para construir os eixos cartesianos 

ortogonais do gráfico, juntamente com linhas diferenciadas, mais rígidas, para as 

diferentes curvas que necessitávamos representar. As gotas de cola quente 

orientavam a leitura das coordenadas de pontos específicos do gráfico, como se 

costuma fazer com linhas tracejadas ou pontilhadas em gráficos produzidos em tinta, 

para videntes. Quando necessário, incluímos legendas, utilizando uma amostra das 

linhas e textos em braile. Também indicamos, a lápis, uma transcrição das legendas 

para orientação do professor. Servindo-nos dessa técnica, produzimos curvas de 

aquecimento, reproduzimos gráficos de exercícios de vestibulares, desenhamos 

diagramas de fases e outras figuras. A partir da produção desses materiais, 

conseguimos um resultado que contribuiu expressivamente com a aprendizagem do 

estudante, dando-lhe acesso a uma experiência de maior isonomia com os alunos 

videntes, uma vez que lhe deu contato com as mesmas informações disponíveis 

visualmente nos materiais de referência e nas listas de exercícios. Ao aplicar o 

trabalho, verificamos, também, que o estudante não tinha familiaridade com a leitura 

de gráficos, de forma que reconhecemos uma necessidade educacional e 

estabelecemos um conjunto de procedimentos para guiar o estudante. 

 
E-mail: alanfmac@gmail.com 

mailto:alanfmac@gmail.com
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SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE NO CULTIVO DE HORTALIÇAS 

USANDO ARDUINO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 

Fenomenologia e suas Aplicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALAN FREITAS MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Murilo de Freitas Magalhães 

Estagiário(s):  
Fernanda Miranda Marinho 

Giovanna Francisco Silva 

Lenon Luis Silva de Abreu 

Luiz Davi Castro Macedo 

Matheus de Oliveira Muniz 

Raquel Campos Martins 

Sandy Bezerra de Sousa 

Vinícius Aguiar da Costa 

 
O objetivo do trabalho é expor a utilização do Arduino como facilitador do processo 

ensino-aprendizagem, além de ser uma plataforma de baixo custo e que desperta a 

curiosidade e a vontade científica dos estudantes. Apresentamos um estudo de caso 

de um projeto realizado no CIEP 218 Ministro Hermes Lima Brasil Turquia, situado 

em Duque de Caxias. A parceria com o PIBID / IF-UERJ possibilita a presença de oito 

estudantes de licenciatura em Física, que auxiliam o projeto no CIEP, no qual o 

Arduino é utilizado no monitoramento de parâmetros físico-químicos essenciais para 

o cultivo de pés de alface, que servem de insumo na preparação da alimentação 

diária servida no almoço na escola. Os estagiários, após um curso realizado na UERJ 

em janeiro de 2019 pelo coordenador do PIBID, promoveram oficinas de Arduino 

para os alunos do CIEP, que puderam se familiarizar com os conceitos físico-químicos 

envolvidos no processo, assim como noções de programação. Além disso, o projeto 

está alinhado com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

prevê o desenvolvimento de habilidades na área das Ciências da Natureza e suas 

tecnologias,explicitadas a seguir: EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar 

intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à 

sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis 

termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de 

tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção 

dos protótipos; EM13CNT104 - Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao 

ambiente,considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes 

materiais e produtos,como também o nível de exposição a eles, posicionando-se 

criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e 

descartes responsáveis; EM13CNT205 - Interpretar resultados e realizar previsões 

sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com 

base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos 

das ciências; EM13CNT301 - Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 

estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos 

explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar 

conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica; 

EM13CNT303 - Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas 

das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a 

apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou 
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tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando 

construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações; EM13CNT308 - 

Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e 

sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar 

seus impactos sociais, culturais e ambientais. 

 
E-mail: alanfmac@gmail.com 
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UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE – INICIAL E EM SERVIÇO - COM 

DISRUPÇÃO NAS PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM-ENSINO DE FÍSICA EM 

UMA ESCOLA BÁSICA 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 

Fenomenologia e suas Aplicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALAN FREITAS MACHADO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Sérgio Ferreira de Lima 

Estagiário(s):  
Bernardo Corrêa Massaud 

Eros Lima Coelho 

Giulia Gonçalves Loura Dias – 

Guilherme Mendonça 

Vitor Amado De Oliveira Ribeiro 

Vitória Chaves Martins 

 
No presente trabalho discutimos o processo de desenvolvimento de um dos 3 

subprojetos aplicados no âmbito do projeto PIBID/UERJ realizado no Campus Centro 

do Colégio Pedro II. Apresentamos nossa visão do PIBID como uma ferramenta de 

política pública que tem duas componentes importantes na melhora da Escola Pública 

de Ensino Básico. Por um lado o PIBID funciona como um catalisador para a produção 

de disrupturas na sala de aula de física de Escolas Públicas reais. E, por outro lado, 

é também uma eficiente política pública de formação continuada e em serviço de 

Professores. Deste modo, o Projeto PIBID/Pedro II/UERJ contribui efetivamente para 

a melhoria da qualidade da educação praticada no campus Centro do Colégio Pedro 

II. A formulação, passando pelo refinamento e a prototipagem de atividades de 

aprendizagem-ensino de Física, até a sua efetiva execução constituem-se numa 

estratégia de formação, tanto do professor supervisor, quanto dos licenciandos. 

Assim, mostramos que o desenvolvimento do PIBID no campus Centro pode ser 

entendido como um conjunto de atividades tanto de formação em serviço para o 

Professor Supervisor, assim como, atividades de formação inicial de futuros 

professores de física, que, em última análise, é o que se deseja dos licenciandos 

bolsistas do projeto. Finalmente, como exemplos desta abordagem, descrevemos 

sucintamente o modo como duas atividades pedagógicas, inéditas na prática docente 

do Professor Supervisor, foram pensadas, desenvolvidas em vários ciclos de 

interação Professor Supervisor e Licenciandos e, posteriormente, executadas com 

turmas de 1º e 3º séries do ensino médio do Colégio Pedro II, campus Centro, no 

ano letivo de 2019. A primeira atividade se constituiu numa sequência didática 

pensada para aulas de laboratório de física onde os estudantes fizeram a 

determinação experimental da velocidade de um pulso numa mola e a sua 

dependência da tração e da densidade linear da mola, usando vídeos com celulares 

e a análise dos mesmos usando o software livre Tracker. A segunda atividade se 

constituiu em outra sequência didática para uma aula de laboratório com o objetivo 

de se apresentar as grandezas e as escalas termométricas, como pretexto para o uso 

de programação de computadores, com os estudantes, na aprendizagem-ensino de 

física usando Arduíno e o sensor de temperatura LM35. Ambas as práticas estão 

documentadas tanto em termos de roteiros de laboratório publicizados, assim como, 

por registros fotográficos das atividades. Não é objeto deste trabalho uma avaliação 

preliminar do impacto destas atividades no desempenho ou na aprendizagem dos 

conceitos envolvidos pelos estudantes. 

E-mail: alanfmac@gmail.com 
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DO ENSINO INCLUSIVO DE GEOGRAFIA À ANÁLISE ESPACIAL DOS RISCOS 

AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (RJ): AS ATIVIDADES EM 

DESENVOLVIMENTO PELO PET-GEOGRAFIA/UERJ 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARTA FOEPPEL RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Cassiano Lopes Quintanilha Fontes 

Edinaly dos Santos Freire 

João Pedro de Andrade Eduardo 

Lidiane de Oliveira Lemos 

Luiz Ricardo Schiavinato Valente 

 
O PET-Geografia/UERJ- criado em 1991 - vem desde 2014 desenvolvendo dois 

importantes projetos coletivos: "Geografia às Cegas: adaptação dos conceitos 

geográficos aos alunos com deficiência visual do Ensino Fundamental" (cadastrado 

no DEPEXT/SR-3/UERJ), o qual vem possibilitando aos bolsistas acumular 

experiências relativas ao ensino inclusivo, por meio da elaboração e adaptação de 

materiais didáticos relacionados ao conteúdo da disciplina Geografia para alunos dos 

ensinos Fundamental e Médio que possuem deficiência visual (cegos ou com baixa 

visão); e "Geoprocessamento aplicado ao estudo dos riscos ambientais em área do 

entorno de unidade de conservação no Município do Rio de Janeiro (RJ)" (cadastrado 

no Cetreina/SR-1/UERJ), que busca identificar e analisar– espacialmente- áreas na 

vertente leste do Maciço da Pedra Branca e na baixada adjacente (AP4), em que 

estejam presentes condicionantes físicos e de origem antrópica relacionados ao 

aumento do risco de ocorrências de movimentos de massa, de inundações e 

alagamentos, tão recorrentes, principalmente nos períodos de verão. Este trabalho 

tem como objetivo principal divulgar as atividades desenvolvidas atualmente pelo 

grupo PET-Geografia/UERJ junto aos dois projetos coletivos supracitados. Até o 

presente momento, foram executados os seguintes procedimentos metodológicos: 

levantamentos bibliográficos sistemáticos acerca de temas pertinentes aos projetos; 

realização de cursos e de oficinas no Instituto Benjamin Constant (IBC); elaboração 

de diversos materiais didáticos adaptados referentes a conteúdos da disciplina 

Geografia; testagens, por parte de consultores cegos, do material didático tátil 

produzido; levantamento de dados de chuva e de registros de ocorrências de 

deslizamento, rolamento de blocos, inundação, alagamento e assoreamento de rio, 

junto a órgãos públicos municipais; tabulação e análise dos dados; 

georreferenciamento dos registros e elaboração de mapeamentos temáticos; 

realização de trabalhos de campo, participação em eventos. Ambos os projetos 

geraram resultados relevantes: materiais táteis bidimensionais e tridimensionais; 

mapas de distribuição espacial das ocorrências de deslizamentos registradas pela 

Defesa Civil Municipal; planilhas eletrônicas geradas a partir de dados extraídos de 

laudos da Fundação GeoRio e gráficos analíticos correspondentes; tabulação dos 

dados pluviométricos relativos a 72 horas antes e após às datas dos referidos 

registros; e relatórios de trabalhos de campo. Esses mapas, planilhas, gráficos e 

relatórios têm possibilitado compreender a distribuição espacial das áreas de maiores 

riscos ambientais no Município do Rio de Janeiro, bem como inferir os seus possíveis 

fatores condicionantes. Os dois projetos coletivos têm permitido fortalecer o 

conhecimento dos bolsistas em temas relevantes da ciência geográfica e têm 

contribuído para ampliar a vivência acadêmica, por meio do desenvolvimento de 

projetos que integram ensino, pesquisa e extensão na universidade. 

 
E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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ANÁLISE DO SUBCANAL TERMODINÂMICO NA ÁREA CENTRAL DO BAIRRO 

BANGU (RJ) EM EPISÓDIO SAZONAL DE INVERNO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LIDIANE DE OLIVEIRA LEMOS 

Estagiário(s):  
Lidiane de Oliveira Lemos 

 
Alinhada aos estudos da Climatologia Urbana, o presente trabalho visou compreender 

a relação do potencial ecológico, exploração biológica e atuação antrópica da 

paisagem urbana no desempenho do comportamento térmico em Bangu. Para tanto, 

foi necessário adentrar o bairro selecionando uma rede de pontos de medidas, onde 

cada ponto expressasse a complexa combinação dos dados ambientais existente em 

seu todo. Nesta perspectiva, foi proposta uma síntese das características ambientais, 

visando reconhecer seu rebatimento sobre as diferentes configurações e intensidade 

do campo térmico. Elencaram-se, assim, cinco variáveis, a saber: índice de 

vegetação por diferença normalizada, orientação das encostas, temperatura de 

superfície, uso e cobertura da terra e altura das edificações. Tais informações foram 

obtidas de órgãos públicos ou geradas em ambientes de Sistema de Informação 

Geográfica, sendo, posteriormente, submetidas ao índice de Moran Global e Local. 

Os índices conferiram confiabilidade ao processo de síntese, expresso na forma de 

unidades da paisagem e intermediado pela técnica skater de regionalização. A 

metodologia desenvolvida coloca-se como uma contribuição metodológica para a 

seleção de pontos amostrais em estudos de Climatologia Urbana; especificamente 

em Bangu, identificoram-se 15 unidades da paisagem, guardando íntima relação 

entre o potencial ecológico, exploração biológica e atuação antrópica. Contudo, por 

limitações operacionais, estratégicas e de segurança, somente 4 unidades 

subsidiaram a escolha das 14 áreas amostrais para monitoramento pontual de 

temperatura, umidade relativa do ar, vento, nebulosidade, poluição, fluxo de veículo 

e pessoa por minuto durante o experimento de campo em episódio sazonal de 

inverno. Neste episódio, a configuração intra-bairro dos espaços quentes e frescos 

variaram espacialmente ao longo dos 5 horários de coleta. Os pontos quentes 

mantiveram-se em áreas de intenso fluxo de veículos, calçadas e logradouros 

impermeabilizados e de elevada densificação de construção. Destaca-se o core 

máximo de 8,8°C, registrado às 11 horas na Rua Josino Tavares (área residencial), 

possivelmente devido à retenção de calor pelos particulados suspensos trazidos das 

atividades da pedreira. Por outro lado, as áreas frescas especializaram-se em 

ambientes marcados por árvores e logradouros de geometrias largas. Reforça-se que 

a condição sinótica em que foi realizado o experimento não é a adequada para a 

investigação do campo térmico. Todavia, os resultados expressam a necessidade das 

políticas de ordenamento e planejamento considerarem elementos ecológicos e 

biológicos da paisagem urbana em sua práxis, fundamentais para a consolidação de 

políticas de expansão/desenvolvimento, adaptadas à realidade climática do bairro. 

 
E-mail: lidiane.o.lemos@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DA REGULAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS SOBRE AS 

CONCENTRAÇÕES DE CARBONO ORGÂNICO VOLÁTIL (COV) DURANTE UMA 

VARIAÇÃO NICTEMERAL NAS MARGENS DE UMA BAÍA COSTEIRA URBANA: 

BAÍA DE GUANABARA – RIO DE JANEIRO – RJ. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUANA QUEIROZ PINHO 

Estagiário(s):  
Taline Nazaré Chaves 

 
O grau de poluição das águas da Baía de Guanabara vem interferindo na manutenção 

e utilização de ecossistemas marinhos costeiros. Nesse contexto, o presente projeto 

tem por objetivo avaliar como alguns parâmetros de qualidade das águas podem 

influenciar nas concentrações de Carbono Orgânico Volátil (COV) deste ecossistema. 

A área de estudo foi a Praia do Catalão localizada na Ilha do Fundão – RJ. A 

metodologia consiste em coletar água de superfície para obter amostras de COV 

através da purga da água coletada com nitrogênio de alta pureza (N2, grau 5.0) para 

a obtenção do Carbono Orgânico Dissolvido Expurgável (EDOC) através de equilíbrio 

em uma armadilha de 50mL de água ultrapura acidificada com 50 µl de H3PO4, 85% 

(pH < 2.0). Todas as amostras de EDOC e brancos foram armazenadas para análise 

em laboratório em TOC Shimadzu. Padrões de 2μmol C L-1 e 44μmol C L-1 são 

usados para garantir a acurácia das análises. Foram mensuradas as concentrações 

de carbono orgânico dissolvido (COD), nutrientes dissolvidos (nitrito, nitrato, amônia, 

silicato e fosfato), clorofila-a, pH e temperatura da água nos mesmos horários para 

avaliar a influência destes parâmetros sobre o EDOC. Dados de precipitação, vento e 

temperatura do ar foram obtidos com o ICEA, estação do Aeroporto Galeão, para 

serem correlacionados com o EDOC. Dados de precipitação do CPTEC-INPE, estação 

Xerém, foram obtidos a fim de comparar o volume de chuvas da estação mais 

próxima do local das coletas com a estação mais próximas dos rios adjacentes. A 

altura da maré foi utilizada com dados obtidos pela Tábua de Maré da Marinha do 

Brasil. Foram realizadas correlação de Pearson, Regressão Linear e PCA entre todos 

os parâmetros e o EDOC. Nos primeiros horários de coleta observa-se uma relação 

do EDOC com a salinidade e o vento, o que pode indicar que ambos auxiliam na 

ressuspensão do carbono de fundo, seja pela ação do próprio vento numa coluna de 

água não muito profunda ou na movimentação do sedimento com a entrada de água 

salgada devido a variação da maré. Já nos últimos horários, houve uma queda nas 

concentrações dos nutrientes concomitante ao aumento nas concentrações de EDOC, 

o que pode indicar uma relação entre o EDOC e um possível incremento na 

produtividade primária. Uma vez que os nutrientes podem ter sido utilizados pela 

comunidade fitoplanctonica para a fotossíntese, o que pode causar a liberação de 

EDOC por exudatos algais. Porém, esta correlação ainda será melhor estudada, com 

a disponibilização futura dos dados de produtividade. A variação do COD não coincide 

com as variações observadas para o EDOC, o que sugere que a origem de ambos 

deve ser proveniente de fontes distintas. Os dados obtidos até o momento indicam 

uma dinâmica intensa tanto do carbono orgânico quanto de seus fatores reguladores. 

Estas variações podem interferir nas formas deste carbono e na sua distribuição 

nictemeral, mostrando a importância de estudos de curtas escalas de tempo. 

 
E-mail: luana.pinho@uerj.br 
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INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA PARA A TERCEIRA IDADE - NÓS NA REDE 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Teoria da 

Computação 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  
Karinne Alonso Pereira 

 
O projeto Introdução à Informática para Terceira Idade - Nós na Rede, desperta 

grande interesse em nosso público, legitimando uma atualização permanente de 

conhecimento. No mundo de novas tecnologias, principalmente na informatização do 

cotidiano de todos os cidadãos, os idosos precisam se apropriar dessas novidades 

para garantir autonomia, independência e autodeterminação. Deste modo, o celular 

torna-se indispensável na vida da sociedade moderna, no entanto não existem 

alternativas quando estamos vendo a irreversibilidade de nossas opções em uma 

sociedade onde a tecnologia do smartphone se tornou não mais uma simples 

ferramenta de processamento de mudanças, mas sim uma forma inteligente de atuar 

e controlar o meio em que circunda. Capacitar os alunos conhecimentos básicos do 

celular, tornando-os aptos a utilizar sem receio a tecnologia da atual sociedade, 

promovendo a inclusão digital da terceira idade. Cada aluno com seu smartphone, as 

aulas são práticas, proporcionando contato intenso com a tecnologia, facilitando o 

processo de aprendizagem. É fornecido apostila com conteúdo essencial na fixação 

da matéria. No final de cada aula são realizados exercícios de revisão, usando 

pedagogia da repetição, junto ao reconhecimento visual, isto é, tudo falado, tudo 

mostrado. O trabalho em grupo é de grande importância, oportunizando um aluno 

ajudar o outro a crescer, além de tornar o aprendizado bem mais agradável. O 

smartphone possui características de computadores, e os idosos são orientados a 

conectar as redes para acesso à internet, sincronizar dados como um computador, 

usar aplicativos, agenda de contatos, calculadoras, facebook e outros. A tecnologia 

contribui e fornece um suporte para a expressão e comunicação, particularmente 

rico, desenvolvendo a capacidade criativa do aluno no seu dia a dia. Os idosos, muitas 

vezes, criam suas próprias barreiras; com dedicação e força de vontade, os alunos 

se surpreendem com os resultados obtidos. Os resultados são melhores possíveis, 

uma vez, o índice de abandono do curso e nulo e o índice de satisfação é sempre 

bastante alto. Permitir o idoso conhecer e participar da era digital, além de agregar 

valores profissionais e pessoais, amplia uma farta experiência do bolsista na didática 

com idoso, oportunidade rara em outras instituições de ensino. É uma atividade 

promovida com paciência e muita atenção dos bolsistas, que colaboram 

significativamente nesta atividade, atendendo e auxiliando os idosos que não têm 

conhecimentos e nem habilidades com os equipamentos modernos da sociedade 

contemporânea. 

 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 

Computação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Bruno Guimaraes Ochotorena 

Bruno Guimarães Ochotorena 

 
O uso das ferramentas da Internet na educação proporciona uma série de vantagens 

para a educação. Dentre as vantagens, estão a economia de tempo nas 

comunicações, o acesso mais rápido às informações, as trocas nos grupos de 

discussão, a possibilidade de realização de seminários virtuais utilizando a 

webconferência, a realização de atividades colaborativas. A facilidade na organização 

da disciplina e a diversificação dos recursos didáticos que podem ser concebidos e 

estruturados no formato digital, facilitam a atualização constante de dados e 

informações. Várias propostas metodológicas mais arrojadas encontram-se em 

desenvolvimento atualmente e a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) constitui-se hoje uma realidade em várias universidades para a oferta de 

cursos à distância ou para complementar as atividades desenvolvidas em cursos 

presenciais. O software de gerenciamento de cursos Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) é o mais utilizado porque, que além de ser 

livre, possui código aberto. Consiste em uma plataforma baseada no sócio-

construtivismo que disponibiliza vários recursos para o trabalho colaborativo, com o 

propósito de ampliar as possibilidades educacionais. Frente a essa constatação, o 

projeto apresentado tem como objetivo: 1) A implantação e administração de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizado a todos os docentes que 

desejarem utilizar em suas disciplinas de graduação (www.ead.uerj.br/ava ), a fim 

de possibilitar a utilização do espaço virtual como apoio a atividades presenciais.2) 

Oportunizar aos bolsistas experiências significativas neste campo de atuação, tendo 

em vista que devido ao caráter inovador dessas ferramentas, há poucos profissionais 

com conhecimento consolidado para criação e gerenciamento desse espaço, cada vez 

mais utilizado em diversas instituições; 3) O oferecimento de cursos/atividades que 

visem fomentar a reflexão sobre a prática pedagógica, num mundo permeado pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação, além, obviamente, de disponibilizar o 

suporte técnico e pedagógico para os docentes que desejam utilizar as ferramentas 

com seus alunos. De 2016 até hoje foram mais 400 professores da graduação 

atendidos pelos bolsistas (online ou presencialmente) sob supervisão da equipe do 

LaTIC. No nosso cotidiano o que se constata é que a maioria dos professores que 

ainda não utiliza um AVA, se interessa quando ouve falar, no entanto, ainda 

apresenta um certo receio, por representar algo novo a ser inserido em sua prática 

pedagógica que ainda necessita ser aprendido. Após iniciarem o seu uso relatam 

diversos benefícios, que afetam diretamente o seu fazer docente. Para os bolsistas 

que atuam no projeto, representa a possibilidade de vivenciarem novas estratégias 

pedagógicas da cibercultura articulando seus conhecimentos teóricos à prática. Vale 

ressaltar, que a atuação no LaTIC tem facilitado à empregabilidade de nossos ex-

bolsistas. 

 
E-mail: mtaborda@uerj.br 
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ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

SEMIPRESENCIAS DA UERJ NO POLO EAD DE NOVA FRIBURGO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Estagiário(s):  
RENATA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA 

Tatiana De Araujo 

 
Com a crescente expansão da Educação Superior no Brasil observada nas últimas 

décadas, temos constatado a criação de políticas públicas que incentivam o Ensino a 

Distância e programas públicos que facilitam a formação superior em instituições 

públicas e privadas, de modo a aumentar a democratização do acesso ao ensino 

superior e a inclusão social. Assim, face à ampliação no número de vagas para a 

Educação Superior, a evasão também tem crescido, o que identifica um problema a 

ser tratado pela gestão das entidades de ensino. A ocorrência do fenômeno da evasão 

no ensino superior acarreta grandes perdas econômicas, acadêmicas e sociais, com 

destaque para as Instituições Públicas, nas quais o prejuízo é maior. Observa-se que 

as instituições de ensino têm buscado a promoção de alternativas que visam à 

redução do número de estudantes evadidos dos cursos de graduação. Nesse sentido, 

este trabalho possui o objetivo de relatar as ações do Projeto Evasão realizado no 

Polo de Educação a Distância de Nova Friburgo, no qual são oferecidos, pela UERJ, 

três cursos de licenciatura na modalidade semipresencial: Ciências Biológicas, 

Geografia e Pedagogia. Este se estrutura no acompanhamento dos calouros, em 

busca de facilitar a inserção dos estudantes no universo acadêmico, uma vez que as 

maiores taxas de evasão têm sido observadas no primeiro ano dos cursos. Esse 

acompanhamento é realizado pelos articuladores acadêmicos – antigos tutores 

coordenadores dos respectivos cursos – e pelo bolsista de estágio interno 

complementar (EIC) que também é estudante EAD. São verificadas as participações 

dos calouros nas atividades obrigatórias do curso e nas sessões de tutoria presencial 

e realizados contatos para orientação e incentivo. Foi verificado que, apesar da 

Educação a Distância possibilitar ao estudante melhor se adequar à vida profissional 

e pessoal, esta possui desafios que podem se tornar obstáculos para que alcance 

êxito em sua formação acadêmica. As causas que têm sido mais frequentes para 

evasão do ensino superior, identificadas no Projeto Evasão aqui relatado são: a 

escolha precoce do curso; a dificuldade de administração do tempo para estudar 

sozinho e de se adequar aos métodos de avaliações; deficiências da educação básica; 

repetência de disciplinas; razões socioeconômicas; problemas pessoais e 

desmotivação com o curso e sua profissão futura. Esses resultados estão em 

concordância com a literatura consultada sobre a temática da evasão nos cursos de 

graduação a distância. 

 
E-mail: cellysaba@gmail.com 
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CONSERVADORISMO E POLÍTICA SEXUAL - CATÁLOGO DE FONTES 

BRASILEIRAS 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia Urbana 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HORACIO FEDERICO SIVORI 

Estagiário(s):  
Mariah Francisco Moreira 

 
O projeto de pesquisa e extensão “Fundamentalismos, sexualidade e direitos 

humanos: expandindo as fronteiras da discussão”, sediado no Centro Latino 

Americano em sexualidade e direito humano (CLAM/IMS/UERJ), traz a público a 

discussão sobre diversas formas de intolerância e sua incidência no campo dos 

direitos sexuais. A proposta do projeto inclui: (1) uma revisão de fontes bibliográficas 

das ciências sociais e humanas sobre conservadorismo moral e pluralismo religioso, 

gênero e sexualidade; (2) a formação de uma rede de pesquisadores das ciências 

sociais e humanas, ativistas no campo do gênero, sexualidade e direitos humanos, 

gestores públicos e outros profissionais para adensar o debate sobre os sentidos da 

democracia e da laicidade com relação ao conhecimento e a política sexual; (3) a 

produção de materiais e atividades de divulgação para fomentar o debate sobre 

conservadorismo, pluralismo e política sexual, que envolva pesquisadores, 

estudantes, ativistas e gestores públicos. Ao longo de cinco anos, organizamos uma 

oficina, diversos seminários locais, um seminário internacional e diversas palestras 

que, com a colaboração de estagiários CETREINA, fazem parte do calendário anual 

do CLAM e do IMS. Publicamos reportagens no newsletter e website do CLAM - 

www.clam.org.br, com impacto significativo no público interessado em temáticas de 

gênero, sexualidade e política sexual. Com a substancial colaboração de estagiários 

CETREINA e articulando pesquisa, redes e divulgação, foi desenvolvido o Repositório 

“Laicidade, Equidade e Direitos”, que classifica e disponibiliza links ativos para 

documentos disponíveis online na sua fonte ou no acervo do website. Contempla 

artigos, resenhas e outras fontes acadêmicas, bases de dados, relatórios e outras 

fontes de informação, documentos audiovisuais, documentos oficiais, manifestos, 

moções, cartas de apoio/repúdio e outros, reportagens, entrevistas, matérias e 

outros materiais jornalísticos, de modo a criar um acervo sistemático de fontes 

primárias e secundarias para análise e advocacia. Desenvolvemos, também um 

catálogo de fontes bibliográficas brasileiras sobre Conservadorismo e Política Sexual. 

Ambos acervos, disponíveis no website do CLAM, encontram-se atualmente em 

processo de atualização e de revisão do seu layout e ferramenta de catalogação. Em 

conjunto com o coordenador e três estudantes de doutorado, a estagiária também 

participa do componente de pesquisa do projeto, atualmente dedicado a estudar a 

produção de uma pedagogia da família por parte de atores conservadores no Brasil. 

 
E-mail: hfsivori@gmail.com 
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O BLOG DO POLO EAD DE NOVA FRIBURGO: RESULTADOS E DESAFIOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Estagiário(s):  
CAROLINA MACIEL MATTOS 

 
O Blog do Polo de Educação a Distância de Nova Friburgo foi criado em 2010 como 

parte do Programa de bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação 

(PIBITI-CNPQ) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com o objetivo 

de registrar os eventos que ocorriam nesse Polo de apoio presencial, tornando-o uma 

ferramenta de comunicação para temas de interesse comum da comunidade 

acadêmica. Atualmente é mantido como atividade de estágio interno complementar 

(EIC) para os estudantes dos cursos semipresenciais do referido Polo, a saber: 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Geografia. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo descrever os resultados 

obtidos através do projeto de criação e manutenção do Blog do Polo EAD de Nova 

Friburgo. Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a temática do blog, 

com ênfase nos trabalhos e artigos desenvolvidos/publicados pelos bolsistas do 

próprio projeto, e análise documental através da pesquisa das postagens e páginas 

do referido Blog (https://polofriburgo.wordpress.com/). Foi possível perceber que, 

ao longo do tempo, as publicações, as visualizações e acessos ao Blog foram 

aumentando significativamente. Verificou-se que, devido à modalidade do ensino ser 

a distância, ou semipresencial, muitos alunos ficam sabendo das notícias do Polo, 

pelo Blog. De acordo com as estatísticas disponíveis no wordpress, as publicações 

relacionadas aos conteúdos de pesquisa e cursos oferecidos por outras instituições 

educacionais são os mais acessados. Cumpre ressaltar que os estudantes que 

participam do projeto (blogueiros) se envolveram na elaboração de trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto, como artigos, monografias de final de curso e 

apresentações em congressos. Sendo assim, evidenciou-se que o blog do polo EAD 

de Nova Friburgo tornou-se uma fonte de informação oficial, um memorial onde os 

alunos interagem e registram fotos e opiniões sobre assuntos diversos, e uma 

possibilidade de desenvolvimento extracurricular, sendo, portanto um grande aliado 

à formação universitária. Em 2018, o trabalho sobre o Blog foi apresentado na 28ª 

edição da UERJ Sem Muros e na 6ª edição do ETARSERRA que é a Exposição de 

Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana, evento realizado pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Pode-se, então, afirmar que a participação de alunos bolsistas na 

equipe do Blog do Polo EAD de Nova Friburgo contribui sobremaneira para expandir 

as fronteiras da universidade e certamente também complementa a sua formação 

acadêmica. Um dos grandes desafios da continuidade do projeto é aumentar a 

visibilidade, face ao crescimento de outras ferramentas de comunicação, como o 

facebook, instagram e outras. Uma forma de minimizar este problema foi 

compartilhar as matérias nas redes de comunicação, assim os usuários das redes 

sociais também passaram a ter acesso aos conteúdos publicados no blog. 

 
E-mail: cellysaba@gmail.com 
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PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO ESTUDANTE (PAPE) - 

SUBJETIVIDADE E QUALIDADE DE VIDA NA FORMAÇÃO MÉDICA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SANDRA TORRES SERRA 

Estagiário(s):  
Alice Vargas Vieira Mattos 

Isabela Ferreira Lopes Xavier 

 
INTRODUÇÃO: A elevada cobrança acadêmica, a falta de tempo para o lazer, o 

excesso de avaliações e incentivo à competitividade entre os colegas são alguns 

aspectos da formação em medicina que impõem aos estudantes o enfrentamento de 

diversos desafios. A partir das Diretrizes Curriculares em Medicina (2001 e 2014) as 

escolas de medicina devem reconhecer a influência da subjetividade na prática clínica 

e incluí-la no processo de formação, privilegiando a atenção ao próprio estudante 

nesta nova abordagem. O PAPE - Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante 

da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ pretende contribuir para uma formação 

médica humanística, que valorize a inserção de perspectivas subjetivas na prática do 

cuidado. Para tanto, oferece suporte e apoio ao estudante de medicina através da 

oferta de escuta clínica individualizada e inserção em projetos de extensão que 

privilegiem a construção de laços sociais e o trabalho colaborativo. ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS: O PAPE oferece regularmente aos alunos da FCM atendimentos 

clínicos individuais e rodas de conversa sobre temas relacionados às vivências 

acadêmicas, saúde do estudante, qualidade de vida, prática clínica e inserção no 

mercado de trabalho. No ano de 2019 foram implantadas atividades de promoção de 

saúde e qualidade de vida: foram realizadas duas oficinas de alimentação saudável 

em fevereiro e um curso de Mindfulness no período de maio a agosto. O PAPE também 

desenvolve regularmente projetos de extensão como o Projeto PAPE-Pediatria, em 

que alunos do 2º ano têm a oportunidade de vivenciarem o contato precoce com 

pacientes e familiares na enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto. No campo da pesquisa, o PAPE atualmente desenvolve um estudo acerca 

das percepções dos docentes e discentes da FCM sobre o ambiente educacional. No 

que se refere à construção do conhecimento no campo da atenção e assistência ao 

estudante, o Programa foi responsável pela organização e coordenação do III 

Encontro dos Serviços de Apoio ao Estudante de Medicina e ao Médico Residente da 

Regional ABEM (Associação Brasileira de Educação Médica) que reuniu serviços de 

apoio de diferentes escolas de medicina do Rio de Janeiro e Espírito Santo para 

apresentação, compartilhamento e discussão dos trabalhos desenvolvidos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: As atividades do PAPE desenvolvidas na FCM ao longo 

do ano letivo tiveram uma excelente receptividade e adesão dos alunos. Cerca de 

250 estudantes foram contemplados pelas atividades clínicas e extensionistas 

oferecidas pelo Programa. Ao privilegiar a dimensão subjetiva e a qualidade de vida 

na formação médica, os próprios alunos acabam por perceber a importância destas 

para a sua constituição como futuro médico e para os processos de ensino e 

aprendizagem envolvidos. Em uma perspectiva mais abrangente, o PAPE vem 

desempenhando papel pioneiro e protagonista na difusão do conhecimento acerca da 

assistência e atenção ao aluno no âmbito da escola médica. 

 
E-mail: pape@uerj.br 
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UM AMPARO CHAMADO COMIDA: A OBESIDADE À LUZ DA PSICANÁLISE E 

DA PSICOSSOMÁTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALOYSIO FELIX DA SILVA JUNIOR 

Estagiário(s):  
Gabrielle Madruga Fidalgo Brigido 

Renata Souza Bambino 

 
Dar voz e lugar a pacientes psicossomáticos através da Clínica Psicanalítica é 

relevante, visto que neles ocorre uma falha na simbolização na qual o psiquismo não 

consegue elaborar a situação traumática que, como um arco-reflexo, atinge o corpo 

e produz uma concretude de pensamento que engessa o discurso. O CLINEX, clínica 

multidisciplinar do Laboratório de Fisiopatologia Clínica e Experimental da Faculdade 

de Ciências Médicas, atende pacientes com sobrepeso e obesos. Na obesidade, 

morbidade que afeta milhões de pessoas no Brasil, há a utilização da comida como 

objeto de um prazer imediato que entra no lugar de preencher importante falta não 

elaborada pelo sujeito no passado. Isso se dá, especialmente, na sociedade 

capitalista na qual a oferta é produzida constantemente de forma a suprir qualquer 

demanda. Além disso, o obeso enfrenta uma grande dificuldade em recusar o objeto 

desejado – o alimento – e fica alienado ao mesmo sem querer se separar dele, numa 

tentativa de lidar com a falta simbólica ocorrida na relação materna dele. Objetiva-

se o estudo clínico da formação dos fenômenos psicossomáticos sob a ótica da 

psicanálise, sem o propósito estrito de fazer com que os pacientes percam peso, 

mesmo que isso seja uma das possíveis consequências da elaboração simbólica de 

sua obesidade. Para isso, a equipe estuda textos acerca da clínica e teoria 

psicanalíticas, com foco em psicossomática e obesidade. Ademais, os atendimentos 

semanais conduzidos pelos integrantes do projeto a esses pacientes obesos e com 

sobrepeso, sempre acompanhados de supervisão, ainda estão em sua fase inicial. 

Utiliza-se o método psicanalítico da Associação Livre, em que os indivíduos são 

instruídos a falar tudo o que lhes ocorrer, enquanto o analista coloca-se em Atenção 

Flutuante, sem focar em nenhuma temática específica. Contudo, na clínica dos 

pacientes psicossomáticos, o analista deve ter uma postura bastante questionadora 

e ativa, com menos interpretações psicanalíticas, visto que esses pacientes possuem 

um pensamento predominantemente concreto-operatório, com pouco espaço para 

elaboração simbólica. Logo, a obesidade apresenta, através da gordura em excesso, 

um prejuízo efetivo nos órgãos e suas funções, possivelmente ocasionando em lesões 

nos mesmos, como ocorre em toda doença psicossomática. Isso está em contraponto 

com o sintoma histérico, uma vez que, mesmo sendo caracterizado como o retorno 

no corpo de um sofrimento psíquico não elaborado, não há comprometimento 

orgânico. O que se observa, nesse momento inicial dos atendimentos, é a 

possibilidade ofertada aos pacientes de historicização e significação do desamparo 

materno e demais angústias que culminaram no desenvolvimento do quadro. 

 
E-mail: aloysiofelix@hotmail.com 
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UMA SAÍDA PSICOSSOMÁTICA PARA A TENSÃO EMOCIONAL: 

HIPERTENSÃO ESSENCIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALOYSIO FELIX DA SILVA JUNIOR 

Estagiário(s):  
Caio Sayao Mainenti Silva 

Rafaella Nobrega Esch de Andrade 

 
O CLINEX – clínica multidisciplinar inserida no Laboratório de Fisiopatologia Clínica e 

Experimental da Faculdade de Ciências Médicas, localizado no Hospital Universitário 

Pedro Ernesto – acompanha pacientes hipertensos com ou sem comorbidades. O 

Serviço de Psicologia atende-os e estuda os respectivos casos a partir do referencial 

psicanalítico. A hipertensão arterial é uma doença crônica que se constitui como uma 

das principais causas de morte no país por infarto e por acidente vascular cerebral 

sendo, assim, uma questão de saúde pública. Doenças cardiovasculares 

coronarianas, dislipidemias, obesidade e diabetes mellitus são exemplos de 

enfermidades que podem provocar uma hipertensão arterial secundária. No entanto, 

quando esta é do tipo essencial, temos como principal fator uma manifestação 

psicossomática: o enrijecimento das artérias corporais através da somatização de um 

trauma vivido na infância que não consegue ser elaborado pelo psiquismo, 

retornando como um arco reflexo no sistema cardiovascular, tensionando-o e 

aumentando os níveis pressóricos. Desse modo, a atenção psicanalítica torna-se 

muito importante ao passo em que a vida emocional e determinadas produções 

corporais no sujeito exibem forte relação. O propósito deste projeto vai à contramão 

dos outros agentes multidisciplinares que controlam, reduzem ou tentam erradicar o 

sintoma. Este projeto tem como objetivo entender o que está por trás destes 

fenômenos e como elaborar isto pode contribuir para uma melhora daqueles que 

buscam ajuda. Devido à dificuldade dos sujeitos psicossomáticos em simbolizar a dor 

psíquica, por estarem presos à concretude de pensamento, produz-se uma 

modificação através de uma via corporal em vez de lidar com os excessos de 

sofrimentos causados pela realidade. Nos atendimentos, utiliza-se a Regra 

Fundamental da psicanálise: Associação Livre do paciente e Atenção Flutuante do 

analista. O paciente relata tudo que lhe ocorrer, sem que haja uma seleção prévia 

ou julgamento crítico quanto ao conteúdo e, enquanto isso, o analista mantém sua 

atenção uniformemente suspensa, embora o analista tenha de ter uma postura mais 

ativa se comparada à psicanálise convencional, construindo mais e interpretando 

menos. Estudos sistemáticos sobre hipertensão e psicanálise são realizados desde o 

início do estágio. Os atendimentos ainda estão em seu período inicial e são realizados 

semanalmente assim como as supervisões onde se discutem textos pertinentes à 

teoria e aos casos clínicos. Os pacientes são encaminhados pela equipe médica 

responsável ou procuram auxílio psicanalítico por conta própria. Observa-se, a 

princípio, que, ao contarem e remontarem suas histórias costuma-se diminuir a 

variação de pressão destes, ou seja, eles começam a fazer frente às situações de 

tensão, tristeza, entre outras. 

 
E-mail: aloysiofelix@hotmail.com 
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FORMAÇÃO INICIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO EM ESPAÇOS 

NÃO FORMAIS DE ENSINO: UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO COMO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

ESCOLARES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA 

Estagiário(s):  
Caio de Araujo Souza 

 
A educação formal é vista na literatura como monótona e desinteressante. Desse 

modo, se faz necessário tornar o ensino mais prazeroso para os alunos, buscando 

diferentes formas educacionais que aumentem o interesse dos alunos pelos 

conteúdos abordados. Uma das formas de dinamizar o ensino é a realização de 

atividades educativas nos chamados espaços não formais de ensino. Desse modo, o 

Parque Nacional da Tijuca se caracteriza como um espaço não formal com 

possibilidade para a realização de aulas diferenciadas e interdisciplinares, que pode 

ser utilizado por docentes de diversas disciplinas. O objetivo desse projeto é capacitar 

docentes e licenciandos a realizarem com seus alunos uma aula em um espaço não 

formal, que é o Parque Nacional da Tijuca. Essa aula deve ser realizada utilizando o 

Guia de Campo do Parque Nacional da Tijuca como subsídio. As visitas ocorreram no 

setor Floresta da Tijuca, na Trilha dos Estudantes. A abordagem feita com os 

docentes e futuros professores buscou apresentar aos mesmos como podem 

trabalhar diferentes conteúdos curriculares em cada trecho da trilha, apontando para 

a necessidade de uma linguagem adequada a faixa etária dos alunos. Enfatiza-se 

também a importância de trabalhar os conteúdos curriculares de modo 

multidisciplinar, alcançando diversas disciplinas, como Ciências/Biologia, História, 

Geografia e Artes. O Parque Nacional da Tijuca apresenta, além de suas 

características naturais, diversos monumentos artísticos, que favorecem ainda mais 

a realização de atividades educativas diferenciadas. No ano de 2018 foram realizadas 

duas visitas mediadas ao Parque com licenciandos da turma de Ensino de Ciências 

da UERJ e mestrandos do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) 

também da UERJ totalizando 43 alunos. A participação dos licenciandos nessas 

atividades é relevante para sensibilizá-los sobre a importância de se realizar 

atividades diferentes com seus futuros alunos, incentivando-os a buscar diversos 

modos para trabalhar os conteúdos curriculares. Assim, esses futuros professores 

podem chegar ao ambiente escolar conhecendo possibilidades para realizar uma aula 

fora da escola, através do Guia de Campo. Para os professores regentes, a visita 

mediada é uma oportunidade de buscar novos métodos para abordar conteúdos já 

trabalhados diversas vezes, de maneira mais dinâmica e até mesmo interativa, e 

favorecendo a observação direta de espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica. -

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. 

 
E-mail: deiaespinola@gmail.com 
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UM ESTUDO SOBRE A INTEGRAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E AS 

ARTES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Estagiário(s):  
CAONA MADEIRA MACHADO 

MARY ELLEN RAIMUNDO GOLINELLI 

 
São diversos os desafios que um professor enfrenta em sua profissão, para que os 

estudantes se tornem cidadãos críticos, autônomos, participativos e capazes de 

produzir conhecimentos. Na área de Educação em Ciências não poderia ser diferente. 

Diversos autores defendem a integração entre a disciplina de ciências e as artes, de 

forma a expandir a compreensão do mundo a nossa volta, envolvendo a realidade do 

aluno e sua prática para a solução de problemas do cotidiano. O objetivo desse 

trabalho é relatar os resultados do projeto de iniciação à docência realizado no Polo 

de Educação a Distância de Nova Friburgo, desde abril de 2019. Foram realizadas 

revisões bibliográficas sobre a temática do diálogo entre as ciências e as artes no 

âmbito da educação formal, com destaque para a leitura dos trabalhos realizados 

pelos bolsistas anteriores e visitas ao 3º Encontro do Observatório Florestal 

Fluminense, realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), no Museu do 

Amanhã, Rio de Janeiro/RJ e Reserva de Guapiaçu (REGUA), em Cachoeiras de 

Macacu/RJ; e 17º aniversário do Parque Estadual dos Três Picos, sede em Cachoeiras. 

Também participamos ativamente da organização de uma atividade de Ciência & Arte 

no evento ETARSERRA, que ocorrerá no mês de outubro, deste ano. Na literatura 

consultada, foi possível verificar que a fusão entre as ciências e as artes, em 

perspectiva interdisciplinar, traz resultados positivos. No ensino de ciências/ biologia, 

por exemplo, possui um grande potencial, visto que há uma grande dificuldade de 

aprendizado nesta disciplina. Na prática são utilizados diversos caminhos, os quais 

podemos destacar o uso de materiais recicláveis, de papel machê para construir 

esculturas de anatomia humana, produções cinematográficas, música, entre outros. 

Nas atividades práticas observamos que: na REGUA, há o jardim sensorial e placas 

informativas, com ilustrações e linguagem de fácil compreensão, incentivando a 

educação ambiental, sendo acessível ao público portador de necessidades especiais; 

no evento do Parque Três Picos destacamos a participação da UERJ de São Gonçalo, 

com modelos da anatomia de animais, feitas por alunos, de biscuit e outros materiais, 

que são utilizados nas aulas. Dessa forma, podemos concluir que os papéis do 

professor e da escola estão em mudanças, trazendo novos desafios. O docente 

precisa buscar outros conhecimentos, além de sua disciplina, mudando assim, a 

configuração tradicional, onde o professor é apenas um transmissor de conhecimento 

e o aluno o receptor. É fundamental a aproximação entre ambos, com trocas de 

conhecimento, ideias, discussões, sendo o discente mais participativo sobre a 

construção de seu próprio saber, e o professor um orientador desta construção. A 

arte vem como um integrador, visto que suas diversas modalidades conseguem 

acompanhar a subjetividade, o momento histórico-social, fazendo com que ocorra a 

construção de novos conhecimentos na educação em ciências. 

 
E-mail: cellysaba@gmail.com 
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE NEUROANATOMIA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia do Ensino e da 

Aprendizagem 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DIOGO BENCHIMOL DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Beatriz Zanini de Britto Silva 

 
A monitoria visa integrar as práticas discente e docente, intensificando a relação 

entre ambos nas atividades de ensino, além de estimular o interesse no aluno pela 

atividade acadêmica e oferecer a oportunidade para desenvolvê-la. Dentre outras 

coisas, a prática da monitoria envolve as seguintes atividades: auxílio ao professor 

com as tarefas didáticas como a organização de cronogramas de seminários 

discentes, apoio aos alunos da disciplina, reuniões com o professor responsável e 

preparação e apresentação de materiais didáticos complementares. Tendo em vista 

que a disciplina de Neuroanatomia, oferecida pelo Instituto de Biologia Roberto 

Alcântara Gomes (IBRAG), compõe o quadro das disciplinas obrigatórias do ciclo 

básico do curso de Psicologia da UERJ, é de suma importância o seu máximo 

aproveitamento por parte dos alunos. Por se tratar de uma disciplina da área 

biológica, muitos alunos têm dificuldade com o tipo conhecimento da disciplina, e 

comentam sobre pouca interrelação da Neuroanatomia com as outras disciplinas do 

curso. Contudo, os conhecimentos adquiridos na mesma servirão de base para 

disciplinas posteriores na grade curricular do curso, como Neuropsicologia, 

Psicolinguística, dentre outras. Devido ao fato de que o conteúdo envolve o 

reconhecimento de estruturas neuroanatômicas e suas funções, há um grande uso 

de estímulos visuais (imagens e peças anatômicas) durante as aulas para favorecer 

o processo de aprendizagem. Ainda assim, através dos relatos dos discentes, 

percebeu-se a necessidade da preparação e apresentação de materiais didáticos 

complementares que relacionassem os conteúdos abordados na disciplina com a área 

da Psicologia. Com este fim, seminários interativos foram realizados pela monitora, 

sob supervisão do professor responsável, com o intuito de aproximar os campos de 

conhecimento, estimular o interesse dos alunos e facilitar a aprendizagem. Além 

disso, a apresentação de seminários discentes tem se revelado um momento 

proveitoso, em que os alunos demonstram a apropriação individual e coletiva desta 

proposta interdisciplinar. A prática da monitoria na disciplina de Neuroanatomia 

aposta numa formação abrangente, articulando diferentes saberes na graduação em 

Psicologia da UERJ. Destaca-se que o processo de monitoria deve ser continuado ao 

longo de todo o semestre, oferecendo o suporte necessário para os alunos, de modo 

a tornar o processo de aprendizagem mais eficiente. Ao final, pôde-se perceber 

através do retorno dos discentes que os constantes encontros de monitoria, 

juntamente com os seminários apresentados pelos alunos e os seminários interativos 

fornecidos pela monitora resultaram no bom aproveitamento acadêmico da maior 

parte da turma. 

 
E-mail: diogobenchimol@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE 

NACIONAL DO ITATIAIA (RJ) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA 

Estagiário(s):  
Kemily Toledo Quiroga Leite 

 
Educação Inclusiva é aquela que permite ao aluno com necessidades educativas 

especiais a plena participação de atividades oferecidas às classes regulares. Por 

inclusão, entende-se que é a sociedade que precisa se adaptar para incluir a pessoa 

com deficiência, aceitando as diferenças e valorizando a diversidade, e não o 

contrário. Nesse sentido, garantir a acessibilidade é o primeiro passo para a inclusão 

social. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a acessibilidade física, cultural e 

atitudinal no Centro de Visitantes (CV) do Parque Nacional do Itatiaia (PNI), o 

primeiro Parque Nacional do Brasil, visto que representa um espaço não formal de 

ensino e uma importante Unidade de Conservação. Para a coleta de dados, 

desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema 

acessibilidade. Após tal levantamento, quatorze visitas foram feitas ao local para a 

caracterização do campo de estudo. Além disso, outros espaços não formais foram 

visitados a fim de se conhecer metodologias alternativas para a acessibilidade de 

diferentes equipamentos e exposições. Por fim, foram efetuadas visitas técnicas de 

especialistas em acessibilidade de diferentes áreas de formação. Seus diagnósticos, 

bem como a legislação e normativa existentes, serviram como base para que a 

acessibilidade fosse avaliada em todo o Centro de Visitantes, incluindo sua área 

externa, dentro dos aspectos físicos, culturais e atitudinais. Em relação à 

acessibilidade física, o Centro de Visitantes buscou adaptações como o uso de rampas 

móveis e a adequação dos banheiros. No entanto, ainda há lacunas que foram 

apontadas, a exemplo da falta de vagas reservadas para pessoas com deficiência e 

idosos. Já quanto à acessibilidade cultural, o CV não se encontrava acessível: suas 

exposições, formadas basicamente por conteúdos imagéticos e textuais, não eram 

acessíveis a pessoas com deficiência visual ou auditiva. No que diz respeito à 

acessibilidade atitudinal, o pessoal voltado para o atendimento ao público 

apresentava despreparo. Este trabalho ainda expôs as diversas adequações 

implementadas ao longo do estudo, com participação direta da autora, a saber: 

realização de parcerias, aprimoramento da Trilha Sensorial do CV, criação e 

desenvolvimento de duas edições da Semana da Acessibilidade do PNI, reuniões com 

o público-alvo para coleta de opiniões, capacitação de recursos humanos, entre 

outras. Finalmente, foram sugeridas novas adequações e/ou adaptações razoáveis. 

Tornar um local acessível vai além de realizar adaptações arquitetônicas: é garantir 

o acesso também a todas as informações contidas nele, bem como superar as 

barreiras atitudinais. A inclusão e a divulgação da inclusão representam a formação 

cultural não só da pessoa com deficiência, mas de toda a sociedade. Embora ainda 

haja um longo caminho a ser percorrido, nos anos recentes o Parque Nacional do 

Itatiaia não mediu esforços quando a questão era acessibilidade e entende que essa 

demanda é um esforço contínuo. 

 
E-mail: deiaespinola@gmail.com 
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A REFORMA DA INSTRUÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1928-1930): 

MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA E ESCOLANOVISMO NOS ANOS 1920 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RUI ANICETO NASCIMENTO FERNANDES 

Estagiário(s):  
Yara Lanes Braido 

 
Não é de hoje que a educação brasileira está na pauta do dia. Crônicos são os 

problemas no que se refere à estrutura das escolas, a baixa remuneração dos 

professores, aos métodos e técnicas de ensino, as relações entre a escola e a 

comunidade, entre outros. No caso do estado do Rio de Janeiro o quadro não difere 

muito do cenário brasileiro. É este quadro que leva profissionais de diversos matizes 

a refletir e propor ações que transformem essa realidade. As primeiras iniciativas de 

modernização/transformação da esfera educacional no Brasil Republicano remetem-

se ao movimento das reformas da instrução pública promovidas em diferentes 

estados do país, na década de 1920. Essa década concentrou movimentos e ações 

paradigmáticas para a história brasileira. Eles propunham a construção de um Brasil 

Moderno, diferente daquele até então em voga. Foi um momento de intensas críticas 

ao pacto oligárquico que então vigorava no país. Médicos, sanitaristas, engenheiros, 

militares, artistas e educadores estavam entre seus defensores. No campo 

educacional os debates que vinham desde o fim do século XIX, sobre as necessidades 

de transformações no sistema educacional, se materializaram na criação da 

Associação Brasileira de Educação e nas Reformas da Instrução Pública desenvolvidas 

pelo Brasil a fora alicerçada nos princípios do escolanovismo. No antigo Estado do 

Rio de Janeiro os debates sobre sua modernização, paradoxalmente, são 

propugnados por um grupo político que assumiu o controle defendendo a sua 

vinculação ao pacto oligárquico então em vigência no país. O sodrelismo que se 

instaura na administração fluminense em 1924, com a eleição de Feliciano Sodré 

para a presidência do Estado, foi alijado do poder pelo movimento de 1930. Ao 

inaugurar sua administração surgem movimentos defensores das tradições e do 

papel fluminense na história do país que se vinculam ao novo grupo dominante e que 

vão fomentar as políticas públicas de então. Entre 1928 e 1930 dirigiu o 

Departamento de Instrução Pública, da Secretaria do Interior e Justiça fluminense, 

José Duarte da Rocha que promoveu uma ampla reestruturação no sistema 

educacional fluminense. Sua ação abrangeu a estrutura organizacional dos níveis de 

ensino ofertados, a formação de professores, as diretrizes curriculares, entre outros 

campos. A Reforma da Instrução fluminense, levado a cabo nesse período, é um tema 

inexplorado pela historiografia e será nosso objeto de estudos buscando compreender 

a vinculação dos princípios escolanovistas com as proposições do grupo que dominou 

o cenário fluminense no final dessa década. 

 
E-mail: ruianiceto@hotmail.com 
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A DITADURA MILITAR BRASILEIRA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

(2004-2014) 

Área temática: Ciências Humanas / História / Teoria e Filosofia da História 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DANIEL PINHA SILVA 

Estagiário(s):  
Marina de Freitas Giovanette 

 
O projeto “A Ditadura Militar brasileira nos livros didáticos de história (2004 - 2014)” 

busca refletir acerca da relação que o Estado brasileiro teceu com a Educação no que 

tange ao compromisso com a democracia e com a formação cidadã no processo de 

ensino e aprendizagem a partir da análise das narrativas sobre a Ditadura Militar nos 

livros didáticos de história. Sob a perspectiva de que os livros didáticos utilizados nas 

escolas públicas do Rio de Janeiro passam por um processo de avaliação nacional e 

portanto, são autorizados pelo Estado para estar nas salas de aula, a análise busca 

perceber como os autores dos livros utilizados nessas escolas mobilizam a narrativa 

e constroem a memória sobre a Ditadura Militar, destacando os sentidos à ela 

incorporados. Em um contexto social e, portanto, escolar onde a disputa pela 

memória da ditadura está em voga, os livros didáticos possuem um papel significativo 

para o ensino de história, pois são instrumentos da construção do conhecimento em 

sala de aula. Assim, a utilização destes como objeto de estudo é fundamental para 

perceber a relação dos agentes educacionais com a função social do ensino e da 

história. O caminho escolhido em direção aos livros utilizados nas escolas públicas 

está assentado na perspectiva de que estes são a síntese da perspectiva estatal e da 

comunidade escolar sobre a educação, pois entende-se que as políticas públicas 

pedagógicas administram e conciliam intenções políticas, editoriais e influências 

pedagógicas e científicas para seu estabelecimento. Até o momento da aprovação da 

Base Nacional Comum Curricular em 2018, não havia um currículo obrigatório 

nacional, sendo assim, o Ministério da Educação (MEC) foi responsável por, junto 

com as orientações estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas 

demais políticas públicas, abrir um canal de diálogo com as editoras responsáveis 

pela publicação dos livros didáticos na busca de consenso em torno de pontos 

fundamentais a serem atendidos e estes foram concretizados nos editais publicados 

pelo MEC para a avaliação dos livros didáticos que circulariam nas escolas públicas. 

Como resultado desse processo, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é 

criado, se tornando responsável pelo processo de avaliação dos livros enviados pelas 

editoras e pela produção do Guia dos Livros didáticos, onde constam os livros 

aprovados e suas respectivas resenhas que buscam auxiliar o professor da rede 

pública na escolha do material didático que será incorporado nos próximos anos 

letivos. Dessa maneira, no PNLD reside a interação entre Estado, editoras e escola e 

as coleções utilizadas no presente projeto partem dele. 

 
E-mail: danielpinha@yahoo.com.br 
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ARQUEOLOGIA PUBLICA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: INSTRUMENTOS DE 

SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO ARQUEOLÓGICO 

Área temática: Ciências Humanas / Arqueologia / Arqueologia Histórica 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NANCI VIEIRA DE OLIVEIRA AGUIAR 

Estagiário(s):  
Vitor Hugo de Castro da Silva 

 
O presente trabalho pretende abordar as ações de Arqueologia Publica e Educação 

Patrimonial no sul do Estado do Rio de Janeiro, onde o projeto vem desenvolvendo 

um plano de trabalho sistemático que além da divulgação do conhecimento 

arqueológico, incorpora produção de conhecimento com a participação de jovens da 

região. Nos últimos anos a Arqueologia vem intensificando sua atuação junto às 

comunidades e diversos grupos sociais, de forma a divulgar e compartilhar o 

conhecimento arqueológico, reconhecendo a multiplicidade de interpretações do 

patrimônio arqueológico e cultural. A acessibilidade ao patrimônio arqueológico e 

histórico permite ao público reinterpretações do passado, que ao se articularem com 

o presente adquirem novos significados. Uma Arqueologia Pública pressupõe 

processos de sensibilização, acessibilidade e a gestão do patrimônio cultural, 

promovendo inclusão social através de instrumentos da Educação Patrimonial. Cabe 

lembrar que a gestão eficaz dos recursos arqueológicos implica no desenvolvimento 

de diversos instrumentos e ações que desenvolvam senso de responsabilidade e 

mobilização da comunidade na identificação e proteção do patrimônio arqueológico. 

A Educação Patrimonial deve ser um processo permanente e sistemático sobre o 

Patrimônio Cultural como fonte de conhecimento e enriquecimento individual e 

coletivo. O contato direto com as evidências materiais e manifestações culturais em 

seus múltiplos aspectos, permite levar as crianças e os adultos a um processo ativo 

de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural. A consolidação 

do projeto como um espaço de Educação Patrimonial aberto à comunidade, como 

interlocutor entre o saber acadêmico e o saber popular, o torna um dos canais de 

ligação que possibilita a transmissão de ideias e conceitos numa linguagem mais 

aberta, de fácil compreensão de todos. Com o apoio do Programa “Jovens Talentos 

para a Ciência” através de bolsas para alunos do Ensino Médio e Bolsas especiais 

para indígenas, os jovens são instrumentalizados através de curso intensivo e oficinas 

que permitem vivenciar o trabalho do arqueólogo e tecnologias. Os produtos gerados 

por suas pesquisas, não só enriquece o espaço institucionalizado do projeto, mas 

acima de tudo as suas próprias experiências como cidadãos. Ao mesmo tempo o 

projeto tem propiciado aos pesquisadores e graduandos reflexões sobre os temas 

desenvolvidos com os jovens, bem como na definição de novas propostas 

investigativas. 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. Conscientes de que o mundo material oferece um terreno 

particularmente apto à compreensão da materialidade das relações sociais e suas 

raízes históricas buscam-se através de atividades lúdicas levarem o jovem e a criança 

a um contato com o nosso patrimônio, dentro de uma perspectiva arqueológica e 

antropológica. 

 
E-mail: nancivieira@uol.com.br 
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CENTRO CULTURAL BRASIL-BOLIVIA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História da América 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA TERESA TORIBIO BRITTES LEMOS 

Estagiário(s):  
Ana Beatriz Teixeira de Lima 

 
A presença de imigrantes bolivianos no Estado do Rio de Janeiro teve seu fluxo 

aumentado após o evento da Guerra do Chaco (1932-1938) que se deu entre a Bolívia 

e o Paraguai por conta de disputas territoriais pela atual região do Chaco Paraguaio. 

Também podemos ressaltar a questão da perseguição dos grupos engajados nos 

movimentos revolucionários na Bolívia na década de 1950, algo que também 

contribuiu para um aumento da saída desses bolivianos para outros países, como o 

Brasil, que estará sendo destacado no projeto (o fluxo entre a Bolívia e o Brasil). 

Esses imigrantes vieram, em grande parte, atraídos para a cidade do Rio de Janeiro 

por ser a capital federal e também pelo seu alto desenvolvimento, o que era tido 

como uma forma de tentativa de alcançar uma melhor condição de vida para esses 

indivíduos. Dessa forma, o atual projeto visa demonstrar como o Centro Cultural 

Brasil-Bolívia, que surgiu na década de 1970 no Rio de Janeiro, foi de extrema 

importância (e ainda é) para esses indivíduos (imigrantes bolivianos), visto que ele 

teve como sua função manter viva a cultura desses bolivianos enquanto imigrantes 

em solo brasileiro. O Centro Cultural surgiu em 14 de julho de 1975 por meio de 

estudantes bolivianos e servia como um eixo integrador de cultura entre os 

imigrantes, além de propiciar a manutenção e permanência da identidade dos 

mesmos. Sendo assim, o Centro Cultural proporcionava (e ainda proporciona) 

comemorações típicas, encontros e debates entre os imigrantes bolivianos, além de 

receber apoio dos próprios grupos de imigrantes. Visto isso, também analisaremos 

neste projeto toda a trajetória do Centro Cultural até os dias atuais (1975-2019) em 

seus 44 anos de história e formação. O Centro Cultural Brasil-Bolívia, nos dias atuais, 

agrega também os filhos dos bolivianos imigrantes. Através dessas manifestações 

culturais, o processo identitários é reforçado. O Centro Cultural Brasil-Bolívia 

funciona, atualmente, como uma instituição civil sem fins lucrativos e é formado por 

profissionais livres, reunindo seus associados uma vez por mês. Portanto, o principal 

objetivo do nosso trabalho apresentado é analisar de que forma o Centro Cultural 

Brasil-Bolívia se tornou uma forma de aproximar os imigrantes bolivianos de suas 

práticas culturais e representações simbólicas de seus antepassados. Assim como 

entender como o Centro Cultural Brasil-Bolívia é um elemento primordial para a 

manutenção da identidade dos imigrantes bolivianos na cidade do Rio de Janeiro até 

os dias atuais. 

 
E-mail: nucleas@gmail.com 
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DINAMIZAÇÃO DA REVISTA MARACANAN: O DIFERENCIAL DE UMA 

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA 

Área temática: Ciências Humanas / História / Teoria e Filosofia da História 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FABIANO VILACA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Dominique Daria Rocha de Almeida Fernandes 

Mayara de Oliveira Jardim 

 
A Revista Maracanan, periódico constituído de publicações científicas, tem como 

afiliação o Programa de Pós-graduação em História da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro. O público-alvo principal da Revista, usualmente, é a comunidade 

acadêmica, sobretudo historiadores e interessados pelas áreas das Ciências 

Humanas, além de um público externo à universidade. Daí o projeto ter também um 

caráter extensionista. O alcance de visualizações dos artigos, dos dossiês, das 

entrevistas etc. aponta um total de 1820 acessos a última edição, publicada em 

janeiro de 2019, um número bastante significativo e que demonstra a relevância da 

dinamização da Revista Maracanan, através da organização interna dos trabalhos do 

periódico, da comunicação entre autores e corpo editorial e da manutenção e 

atualização do perfil da revista no Facebook. A partir de 2019, as edições (até então 

semestrais) passam a ser quadrimestrais, isto é, três edições por ano. Dessa 

maneira, amplia-se a dinamização da Revista, visto que o tempo entre a submissão 

dos documentos e seus lançamentos se torna menor, evitando a retenção de textos 

enviados para avaliação da equipe editorial e de pareceristas, visando a publicação. 

Isso possibilita, então, ao leitor, ter acesso mais rápido aos trabalhos originais e 

também expandir a divulgação da revista. Ademais, outra mudança pertinente é a 

da licença, a qual o direito autoral deixa de ser cedido à Revista Maracanan e continua 

com os autores. A tarefa de dinamizar a Revista Maracanan consiste em: entrar em 

contato com os autores participantes e com os pareceristas; receber arquivos; 

diagramá-los; acompanhar e atualizar o andamento das submissões, em suma, fazer 

um link entre esses processos e etapas a fim de que se tenha um trabalho mais fluido 

na área editorial e, por conseguinte, uma maior divulgação. Sendo assim, tal encargo 

permite o contato com pesquisas de ponta, não só nacionais, bem como 

internacionais. Além de me proporcionar a experiência com o uso de interfaces, me 

instrui a trabalhar em grupo, tendo menos chances de cometer algum erro e 

consequentemente, obtendo um bom desempenho. Como aluna de graduação em 

Letras que pretende atuar profissionalmente na área editorial, trabalhando com 

revisão, diagramação e tradução de textos, considero que a experiência do estágio 

na Revista Maracanan tem sido fundamental para que eu conheça todo o 

funcionamento e o processo de produção e de divulgação de um projeto editorial. Por 

ter também o objetivo de cursar uma segunda graduação, dessa vez em Jornalismo, 

acredito que a inserção no projeto da revista poderá me dar uma base geral neste 

ramo. 

 
E-mail: fabianovilaca@gmail.com 
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DIÁLOGOS ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA: ESCRITORES PAN-

AFRICANISTAS E AÇÃO POLÍTICA 

Área temática: Ciências Humanas / História / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDNA MARIA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Larissa Nobre de Souza 

Natalia da Silva Oliveira 

 
O Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da UERJ vem desenvolvendo diversos projetos que estabelecem um diálogo 

entre a História e a Literatura. Nesta nova etapa, estamos finalizando mais uma 

edição da série Escritores, produzindo as biografias e os contextos em torno do pan-

africanismo. Esta nova produção da série irá apresentar os “Escritores Pan-africanos” 

e suas participações no movimento de luta pela independência política do continente 

africano e pelos direitos dos afrodescendentes nas Américas. Estão sendo 

pesquisadas as biografias de intelectuais como Léopold Senghor, W. E. B. Du Bois, 

Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Kwame Nkrumah entre outros, bem 

como algumas das noções sobre o pan-africanismo como movimento político e 

literário, em finais do século XIX, durante o século XX e o quadro atual no continente 

africano. A produção literária e a luta destes intelectuais promoveram um marco 

fundamental na mudança de paradigma, permanecendo estreitamente ligada à 

conjuntura em que viveram. Ao retratar o panorama histórico, deu visibilidade à 

cultura dos povos negros e desmistificou a “invisibilidade” imposta pela negação da 

alteridade que infligia ao negro o estigma de primitivo e ignorante. Atualmente, na 

perspectiva revisionista, a concepção de homogeneidade de povos de raça negra, de 

unanimismo, foi superada. A diversidade é o “padrão”; o cerne do objeto de estudo 

é a heterogeneidade de populações e especificidades locais. E, o pluralismo dos 

povos, remete ao discurso moderno acerca da ascendência (os laços sanguíneos com 

antepassados) e do consentimento (sentir-se africano; sentimento de pertença às 

unidades culturais). No sentido de que o patrimônio histórico-cultural dos povos, 

dialoga, estabelece ligações e constrói a pluralidade cultural. Este projeto está sendo 

realizado em parceria como o Prof. Dr. Washington Denner, da Faculdade de 

Educação da UERJ e se insere nos propósitos da Lei 10.639/2003, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional para a inclusão da temática sobre a história 

e cultura afro-brasileira e indígena, ao pesquisar e estudar os movimentos de lutas 

no próprio continente africano e fora dele. Este projeto tem o objetivo de permitir 

aos formandos na graduação em História, docentes nas salas de aula e alunos 

também do Ensino Básico de conhecerem temáticas e objetos poucos trabalhados no 

ensino da História Contemporânea, além de atender ao que dispõe a Lei 10.639, de 

2003, quanto à inclusão dos estudos sobre História da África e dos Africanos, a partir 

da elaboração de verbetes sobre esses intelectuais, suas trajetórias de vida e suas 

produções, relacionadas com o contexto em que se inserem, que são publicados na 

página do laboratório na internet e nas redes sociais, ampliando o alcance das 

publicações para um público abrangente e mesmo distante da universidade. 

 
E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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ENTREVISTAS NA CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO: UMA FONTE CONTRA-

HEGEMÔNICA PARA A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDNA MARIA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Alessandro Leccas Marcal Neves 

Eduardo Gabriel Lopes Pardellas 

 
A revista Cadernos do Terceiros Mundo, criada em 1974, na Argentina, como um 

produto da luta política de intelectuais perseguidos pelas ditaduras militares no Cone 

Sul, exerceu um papel de destaque na luta contra a mídia hegemônica. Tendo como 

protagonismo o diálogo SUL-SUL, nela foi apresentada uma gama de conteúdos que 

se contrapunham as informações obtidas por países desenvolvidos do Ocidente, cujos 

interesses se viam representados nos veículos da grande mídia. Desta forma, seu 

surgimento deve ser visto como uma consequência direta dos debates que 

sinalizavam a necessidade da criação uma Nova Ordem Informativa Internacional, 

na intenção de reverter o fluxo internacional desigual das informações, que teve os 

resultados desse intenso debate no chamado Relatório Macbride, que ficou conhecido 

na obra “Um mundo e muitas vozes”, publicado pela UNESCO. Um dos grandes 

marcos da revista foi a publicação de entrevistas com personalidades de destaque no 

contexto das lutas políticas, econômicas e sociais do então chamado Terceiro Mundo. 

A partir disso que foi pensado o presente projeto, que tem o intuito de contextualizar 

algumas dessas entrevistas, tendo, por premissa principal, sua importância no 

contexto do Terceiro Mundo de determinada temática e do entrevistado, em um 

diálogo com as reflexões geradas na contemporaneidade. A metodologia do projeto, 

desta forma, divide-se entre a seleção dos entrevistados e a recuperação da 

entrevista com todos seus dados de publicação e a leitura e reflexão do material, 

para a elaboração de textos que contextualizam os assuntos que são abordados na 

entrevista, juntamente com a produção de uma biografia crítica relacionando a vida 

pessoa do entrevistado à sua participação política. As entrevistas e os textos 

produzidos serão disponibilizado em dois suportes diferentes, na página da internet 

do laboratório e em um livro que está sendo organizado e que contará, também, com 

textos sobre a história da revista e os contextos em que se insere sua trajetória. Com 

a disponibilização das biografias nos suportes midiáticos, como a página do 

laboratório, intenciona-se alcançar um público significativo, tanto no âmbito 

acadêmico, contribuindo para a formação do historiador, como na divulgação para o 

Ensino Básico. A pesquisa realizada para a produção do material permite que se 

ampliem, da mesma forma, outras pesquisas na área de conhecimento da revista, 

que trata, especialmente, da História Contemporânea, tangenciando questões 

políticas, econômicas, culturais, sociais e mesmo ambientais, fazendo com que a 

Cadernos do Terceiro Mundo seja referência documental na produção de 

conhecimento e seja um importante material para outros pesquisadores que tenham 

temas tratados na revista como objetos de estudos, bem como permite a um aluno 

do Ensino Básico ter contato com um veículo de informações contra-hegemônicas e 

com temáticas não trabalhadas de formas aprofundadas desenvolvam o pensamento 

crítico em sua formação. 

 
E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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ESTRANGEIROS DA ARMADA IMPERIAL BRASILEIRA: A HISTÓRIA DE JOHN 

PASCOE GRENFELL 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MAGNO VINICIUS DA SILVA MONTEIRO 

Estagiário(s):  
Anna Luiza de Andrade Vieira 

Caroline dos Santos Cunha de Araujo 

Joao Paulo de Mattos Miguel 

Lander Alves Santos 

Wallace de Oliveira Machado 

 
O presente trabalho teremos os apontamentos iniciais sobre a participação de 

estrangeiros na Armada Imperial Brasileira. O interesse nesse personagem se deve 

a quantidade de registros documentais encontrados durante as atividades de estágio 

diversas desde a Independência até Revolução Farroupilha. A participação de 

estrangeiros deve-se principalmente à necessidade da formação de uma pequena 

esquadra em alto-mar para garantir o poder marítimo e territorial com a tomada das 

bases portuguesas espalhadas ao longo do nosso litoral: Belém, São Luís, Recife, 

Bahia e Montevidéu. Sobretudo a oficialidade que teve de ser recrutada em grande 

parte no estrangeiro, principalmente entre ingleses e franceses, que devido à 

desmobilização da derrota de Napoleão, estava a meio-soldo. Assim, foram 

contratados 19 oficiais ingleses, entre eles John Pascoe Grenfell. John Pascoe 

Grenfell, oficial Britânico veio servir a Armada Imperial Brasileira a convite de Thomas 

Cochrane, oficial que possuía grande experiência, de brilhante carreira na Royal Navy 

como comandante de fragatas, lutando nas Guerras Napoleônicas. Este que havia 

sido convidado a integrar e comandar a recém-criada Armada Imperial pelo Governo 

Brasileiro durante o processo de independência do Brasil. A criação se fez necessária 

para apoio militar na conclusão de processo de conclusão e união considerando os 

conflitos contra a Armada Portuguesa. No Sul, ocorreu a chamada Revolução 

Farroupilha, o qual teremos o nosso objeto de estudo John Pascoe Grenfell nomeado 

como Comandante das Forças Navais estacionadas no Rio Grande do Sul. Grenfell 

entra para nossa história como aquele quem suprimiu a rebelião dos Farrapos com a 

participação de outros estrangeiros como os: Capitães William Parker, Richard 

Hayden e George Broom sob seu comando. A importância da participação de John 

Pascoe Grenfell na Armada Imperial Brasileira, posteriormente para a Marinha do 

Brasil, sendo conhecido como Almirante Grenfell em 1852, foi condecorado pela Gram 

Cruz Efetivo da Ordem da Rosa devido a sua atuação do combate de Toneleiro. Após 

uma resolução Imperial foi dispensado do Comando da Esquadra do Rio da Prata e 

por fim regressa a Inglaterra como Consul Geral do Brasil. A documentação analisada 

como fonte tem seus originais sob a guarda do IHGB e faz parte da diretoria do 

patrimônio histórico e documentação da marinha. (DPHDM). E é uma documentação 

produzida pela Armada Imperial no Séc XIX, que está em processo de Digitalização 

e Descrição pelos bolsistas alunos da UERJ que fazem parte do projeto Digitalização, 

Descrição e indexação do Fundo Documentos Navais – Secretaria de Estado e 

Negócios da Marinha, período século XVI até 1825, conveniado da UERJ com o 

CONARQ. 

 
E-mail: magno.arquivista@gmail.com 
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HISTÓRIA E PATRIMÔNIO: A IGREJA MATRIZ DE SÃO GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RUI ANICETO NASCIMENTO FERNANDES 

Estagiário(s):  
Alex da Costa Silva 

Andre Vinicius Fernandes Henriques 

 
Em 2015, a UERJ e a Igreja Matriz de São Gonçalo, situada no município de São 

Gonçalo, firmaram uma parceria com vistas ao levantamento do histórico do templo 

e da comunidade católica local. A comunidade paroquial tem como objetivo a 

recuperação do templo que, ao longo do século XX, sofreu inúmeras obras que lhe 

descaracterizam completamente. A UERJ é responsável pela pesquisa histórica que 

subsidiará o trabalho dos arquitetos e engenheiros. São Gonçalo, município 

fluminense, teve sua origem no século XVI como desdobramento da vitória luso-

temiminó frente aos franco-tupinambá que se envolveram na França Antártica. Entre 

os primeiros sesmeiros, agraciados com terras, na região gonçalense, estava Gonçalo 

Gonçalves que, em 1579, ergueu uma pequena capela dedicada à São Gonçalo de 

Amarante. Em 1644, consolidando a existência de um núcleo colonizador dinâmico, 

a capela foi elevada à freguesia passando a contar com um pároco fixo e tornando-

se uma unidade política, eclesiástica e administrativa do império luso. Devido a união 

existente entre o Estado e a Igreja Católica, que perdurou no Brasil entre 1822 e 

1889, o prédio da Igreja Matriz concentrou funções eclesiásticas e de jurisdição civil. 

Os sacramentos católicos eram celebrações religiosas e sociais onde laços de 

sociabilidade e de hierarquia eram (re)afirmados. Os registros eclesiásticos tinham 

função de documentação civil. A Igreja era palco das eleições dos representantes da 

freguesia no Senado da Câmara da Cidade do Rio de Janeiro (1644-1819) ou da Vila 

Real da Praia Grande/Imperial Cidade de Niterói (1819-1890). O atual templo da 

Matriz de São Gonçalo foi erguido e reformado, no século XIX, através da dotação 

dos fiéis e de recursos do governo provincial. O catolicismo imprimiu marcas 

importantes na identidade local. Os festejos dos santos padroeiros são 

acontecimentos celebrados. O dia do padroeiro do município tornou-se feriado 

municipal. A celebração do Corpus Christie e a confecção dos tapetes de sal 

extrapolam as fronteiras municipais, sendo um símbolo da cidade para o país. a 

imagem do atual templo está presente em vários espaços públicos e em propagandas 

oficiais. Nesse sentido, o templo é um importante ícone na paisagem assim como 

referencial na constituição da identidade gonçalense. O presente projeto tem como 

objetivo investigar o processo histórico de constituição e as transformações pelas 

quais passou o templo ao longo do tempo para subsidiar o processo de recuperação 

da Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante. Como desdobramento do trabalho de 

subsídio à restauração do templo foi criado o Memorial da Igreja Matriz de São 

Gonçalo que é um espaço de visitação permanente e de promoção cultural para a 

comunidade local. Neste ano estabelecemos como meta o desenvolvimento de ações 

para a celebração dos 440 da criação da Igreja e do Município que tem envolvido 

órgãos públicos e outras instituições da cidade. 

 
E-mail: ruianiceto@hotmail.com 
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LABORATÓRIO DE ESTUDOS IMIGRATÓRIOS 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ERICA SARMIENTO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Gisele Pinheiro da Cunha 

Matheus Aieta de Albuquerque Silva 

 
RESUMO: Introdução Os projetos de pesquisa abrigados no Laboratório de Estudos 

Imigratórios (LABIMI) ensejam análises que conjugam o nacional e o internacional; 

o individual e o coletivo; o político, o social, o econômico e o cultural; a história e a 

memória; as práticas e representações, contemplando recortes de gênero, étnico ou 

profissional, bem como análises comparativas no tempo e no espaço. O LABIMI 

apresenta-se como um espaço de reflexão e crítica de todos os aspectos que 

envolvem o ato (e) imigratório e as relações entre nacionais e estrangeiros. Nesta 

perspectiva, são desenvolvidas pesquisas no âmbito da história oral que se 

entrelaçam com análises de fontes textuais, resultando na produção de artigos, livros 

e palestras proferidas no Brasil e no exterior. Atividades desenvolvidas: - Transcrição 

de documentos produzidos pelo Tribunal de Segurança Nacional (TSN) relativos a 

investigações sobre o Centro Galego; - Apoio na organização do II Colóquio 

Internacional Movimentos, Trânsitos e Memórias: migrações forçadas e fronteiras nas 

Américas (09 a 11 de abril de 2019). - Leitura e discussão de textos sobre imigração. 

Resultados alcançados: O trabalho realizado pelos bolsistas do LABIMI contribui para 

o aprimoramento acadêmico dos estudantes envolvidos no projeto, com destaque 

para os seguintes aspectos: • crítica das fontes de pesquisa e dos textos debatidos 

ao longo do estágio; • aproximação com a metodologia oferecida pela história oral; 

• inserção na dinâmica acadêmica no âmbito da pesquisa e na organização de 

eventos. As atividades desenvolvidas pelo LABIMI com a colaboração inestimável de 

bolsistas, também se reflete na participação da coordenadora do projeto em uma 

série de eventos acadêmicos, realizados no primeiro semestre de 2019: Congreso 

Internacional Musa-palabra- Oficio de palabrerxs: Migración. Cuestiones acerca de 

las migraciones actuales. Departamento de Historia de América, Facultad de 

Geografía y Historia, Universidad de Svilla.La inmigraciõn española en la Primera 

República brasileña: asociaconismo y trabajo en Río de Janeiro. EL ASOCIACIONISMO 

DE LA EMIGRACIÓN A DEBATE. HISTORIA Y PRESENTE. Asociacionismo gallego en 

Río de Janeiro y Buenos Aires en la Gran Inmigración: discusiones a nivel comparado. 

II Colóquio Internacional Movimentos, Trânsitos e Memórias. Migrações forçadas e 

fronteiras nas Américas - Universidade Salgado de Oliveira. Master Universitario en 

Estudios Americanos- Universidad de Sevilla.Cuestiones acerca del asociacionismo 

étnico en el Cono Sur. Estudios de Inmigración galega en Buenos Aires y en Río de 

Janeiro. Programa de Máster en Historia de América Latina. (Mundos Indígenas) 

Universidad Pablo Olavide, Sevilla). Estudios comparados, fuentes y cuestiones del 

asociacionismo gallego en Rio de Janeiro y Buenos Aires. 

 
E-mail: domecelle@hotmail.com 
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MIGRANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CLARISSA RAMOS GOMES 

Estagiário(s):  
Gabrielle Reginatto do Carmo 

Julia Marques de Souza 

 
Projeto desenvolvido no âmbito de convênio firmado entre o Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), a Comissão Luso-Brasileira para Salvaguarda e Divulgação do 

Patrimônio Documental (COLUSO) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ). As atividades são desenvolvidas no Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro (APERJ), criado pelo decreto n° 2.638, de 25 de agosto de 1931, é o órgão 

responsável pela guarda e preservação da documentação permanente produzida pelo 

executivo estadual. Seu acervo com cerca de 4 mil metros lineares de documentos, 

em diferentes gêneros e suportes (textuais; iconográficos; cartográficos; 

audiovisuais e tridimensionais) reúne documentos relevantes para o estudo da 

história e da sociedade fluminenses a partir da segunda metade do século XVIII. O 

objetivo geral do projeto Migrantes no Estado do Rio de Janeiro é organizar, preservar 

e divulgar a história dos movimentos migratórios no Estado do Rio de Janeiro, nos 

séculos XIX e XX, mediante a constituição de uma base de dados sobre o tema a ser 

disponibilizada na internet. As iniciativas em torno da preservação e divulgação de 

documentos sobre movimentos migratórios no Brasil vêm se intensificando nos 

últimos anos. Como exemplo, podemos mencionar as bases de dados das instituições 

citadas anteriormente e o pioneiro Memorial do Imigrante, de São Paulo, criado em 

1998. O desenvolvimento do projeto Migrantes no Estado do Rio de Janeiro pretende 

integrar o APERJ a essas ações e contribuir para a futura criação de uma base de 

dados nacional sobre a temática. Além disso, a disponibilização das informações 

sobre migrantes na internet não somente permitirá a realização de estudos de 

genealogia e pesquisas de caráter histórico, como também facilitará aos cidadãos 

brasileiros e estrangeiros a defesa e comprovação de seus direitos. Para a execução 

do projeto serão desenvolvidas as seguintes atividades: descrição dos registros e 

conjuntos documentais sobre o tema dos movimentos migratórios existentes no 

fundo Presidência da Província do Rio de Janeiro; alimentação da base de dados 

Migrantes no Estado do Rio de Janeiro (atividade contínua); revisão da base de 

dados; atualização de instrumento de pesquisa. O produto do projeto é o 

desenvolvimento de uma base de dados nominal atualizada através da inserção de 

novos registros e com abrangência temporal ampliada, possibilitando estudos 

genealógicos, novas pesquisas de caráter histórico e obtenção de documentos 

comprobatórios de nacionalidade. 

 
E-mail: rgclarissa@gmail.com 
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O ENSINO E A PRÁTICA DE ENSINO DE FILOSOFIA NA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / Epistemologia 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS 

Estagiário(s):  
Yuri Monteiro do Nascimento 

 
O projeto O Ensino e a Prática de Ensino em Filosofia na UERJ vem desenvolvendo 

junto ao Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia- 

LLPEFIL/UERJ a discussão sobre a Filosofia no Ensino Médio a partir principalmente 

de produção de materiais didáticos de Filosofia e da recuperação da história do ensino 

da Filosofia na UERJ e no Brasil. Além disso, pretende estimular no bolsista de EIC o 

gosto pela pesquisa do ensino em Filosofia e oferecer um vislumbre à prática docente, 

preparando-o para futuramente exercer o papel de professor no Ensino Médio. O 

projeto conta com além do bolsista, com a participação de alunos da licenciatura em 

Filosofia da UERJ e, também, de ex-alunos voluntários. Inclusive, uma parte do 

material didático é produzido pelos próprios alunos através das disciplinas 

curriculares Laboratório de Prática de Ensino de Filosofia I e II e dos Estágios 

Supervisionados da Licenciatura em Filosofia no campus UERJ. O material produzido 

consiste em textos filosóficos, quadros sinóticos, guias didáticos, experiências 

didáticas sobre Filosofia, formas de como ensinar Filosofia aos jovens de maneira 

atraente e convidativa sem perder o rigor conceitual e, também, de outras temáticas, 

como filosofia e cinema, filosofia e literatura, etc. O acesso a esse material vem se 

dando através do site do Laboratório, consistindo em um banco de dados para alunos, 

ex-alunos e professores de Ensino Médio cadastrados, de forma a que possam 

recorrer à produção interna da UERJ sempre que o desejarem. Possibilitando até a 

troca de experiências didáticas com laboratórios de ensino de outras universidades e 

uma articulação dos materiais visando publicações futuras. Com o auxílio da 

orientadora, o bolsista de EIC atua no preparo, catalogação e armazenamento do 

material didático produzido e disponibilizando-o em ambiente virtual. Ao bolsista 

caberá também o auxílio no planejamento dos eventos ligados ao Laboratório, tais 

como, jornadas filosóficas, encontros, simpósios, colóquios. Além da questão da 

Filosofia no Ensino Médio, o bolsista de EIC atua no projeto Memória da Filosofia na 

UERJ, que pretende mostrar os desdobramentos da graduação em Filosofia desde o 

instituto Lafayette, fazendo inicialmente a partir de 2007 um levantamento das 

produções acadêmicas, como iniciações cientificas e monografias, eventos realizados 

e entrevistas com os antigos e atuais docentes de Filosofia da UERJ. Palavras-chave: 

ensino de filosofia, textos filosóficos, material didático. site:http://www.llpefil-

uerj.net 

 
E-mail: dssolis@gmail.com 
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O ACERVO DOCUMENTAL DA MARINHA IMPERIAL BRASILEIRA NO 

ARQUIVO NACIONAL: DOS REGISTROS DOS MARINHEIROS ÀS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS DO GOVERNO IMPERIAL POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO 

NAVAL. 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
WAGNER LUIZ BUENO DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Daniel de Almeida Dias 

Emanoele de Jesus de Souza Novo 

Felipe Pereira e Silva 

Tamires Saint Martin Fonseca 

Thaise Rezende Lima 

Thaysa de Souza Andrade 

 
A Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), 

organização responsável pela elaboração da história da Marinha do Brasil, desde 

2006 desenvolve o projeto de levantamento descritivo de um conjunto documental 

que tem como origem o Ministério e Secretaria dos Negócios da Marinha do século 

XIX. Esse grande acervo documental está sob guarda do Arquivo Nacional, conjunto 

este denominado Série Marinha que é composto por dezoito subséries. A fim de 

preservar a memória da Marinha de Guerra, o Projeto de Descrição do Acervo 

Documental da Secretaria de Estado e Negócio da Marinha se debruça sobre a 

documentação da Marinha Imperial Brasileira para descrição documental e confecção 

de instrumentos de pesquisas. Atualmente, o Projeto se dedica a descrição de dois 

conjuntos documentais identificados como Livros de Socorros dos Navios de Guerra 

da Armada Imperial, pertencente a subsérie Socorros de Marinha – Corpo de Fazenda 

(código XVII M); e Legações e Consulados do Brasil, localizado na subsérie Ministro-

Secretaria de Estado (código X M). O conjunto documental Livros de Socorros é 

formado por 5.019 itens (livros) que corresponde a tripulação de 370 navios da 

Armada Imperial, contendo registros de pagamento e descontos de suas tripulações 

cujo período compreende os primeiros anos do século XIX até os momentos após a 

Proclamação da República (1808 a 1893). Nesses livros eram lançadas informações 

dos marinheiros, tais como, local do recrutamento, descrições físicas, familiar, 

promoções, hospitalização, punições, castigos, cursos, fardamento, viagens, 

deslocamento, isto é, trata-se de uma fonte que, além de guardar boa parte da 

carreira do militar e de sua vida na Armada Imperial, contém registros de sua origem 

e vida social, são informações reunidas que não foram encontradas em outras fontes 

até o momento. O conjunto documental Legações e Consulados do Brasil é composto 

por correspondências entre o Governo Imperial e seus representantes no exterior, 

contempla uma vasta documentação que revela acordos comerciais e diplomáticos 

entre o Império do Brasil e outras nações. Os documentos das “Legações e 

Consulados do Brasil” remontam a trajetória das relações internacionais nos mais 

diversos períodos da história do período imperial, seja em momentos de paz assim 

como nos eventos bélicos em que o Império do Brasil se envolveu. Após a pesquisa, 

levantamento, catalogação e descrição, esse conjunto documental se mostrou de 

extrema importância, não só para história da Marinha Imperial, mas também para a 

história das relações internacionais. 

 
E-mail: wluizbueno@yahoo.com.br 
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REVISTA TRANSMIGRAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / História / História da América 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA TERESA TORIBIO BRITTES LEMOS 

Estagiário(s):  
Vinícius Cardoso Miranda Freire 

 
A Revista Transmigração apresenta temas sobre questões de imigração 

latinoamericanas. Além de resenhas sobre os problemas sociais e econômicos, 

temáticas visam esclarecer acontecimentos históricos que acarretaram esse 

processo. Foca essencialmente fatores políticos que os obrigaram a buscar novas 

condições de vida. Os textos abordam além da chegada dos imigrantes também a 

cotidianidade e dificuldade relacionada à miséria e preconceito. Aponta a resistência 

destes povos em diferentes estados do Brasil, com o foco no Rio de Janeiro, 

destacando as cosmovisões, ressignificações, práticas artísticas e religiosas que 

mantém viva sua cultura e memória. Usufruem dos meios midiáticos para ampliação 

de atração para atividades de novos estrangeiros. Além de salientar o dia a dia destes 

povos, mostra a expansão demográfica e a diferença salarial entre os países da 

América do Sul. A revista busca estar atualizando os acontecimentos políticos sociais 

acarretados pela ascensão da desordem com o atual cenário dos governos que 

vigoram no continente. A partir de 1950 iniciaram-se os deslocamentos 

sulamericanos para o Brasil, especialmente para São Paulo. Os imigrantes foram 

atraídos pelos Acordos Bilaterais, o desenvolvimento das indústrias do sudeste, 

convênios acadêmicos e pelo convite do Governo Brasileiro, procurando o Brasil para 

iniciar nova vida. Além daqueles fatores, os deslocamentos também se explicam pela 

instabilidade política e econômica daqueles países, resultantes dos movimentos 

revolucionários, perseguições políticas e conflitos sociais. Os estudos migratórios 

envolvem questões significativas sobre intolerância e xenofobia, devido à alteridade 

que os envolve. A partir da década de 1970, o recrudescimento do autoritarismo na 

maioria dos países latinoamericanos precipitou a saída das populações atingidas 

pelos conflitos internos. Dessa década em diante, o Brasil passou a ser o destino de 

sulamericanos. Peruanos, Equatorianos e Bolivianos chegaram ao Rio de Janeiro e o 

espaço carioca encontraram os antigos imigrantes, nele estabelecidos a partir de 

1950. Além dos problemas internos dos países limítrofes, o desenvolvimento da 

economia brasileira passou a atrair um número cada vez maior de maior imigrantes 

sulamericanos, a maioria para São Paulo devido as maiores possibilidades de 

emprego nesse estado. A partir da década de 1990, o Rio de Janeiro tornou-se o 

ponto de referência para aquelas novas correntes migratórias. Os movimentos 

migratórios também são influenciados pela internet, através das redes sociais. Os 

imigrantes recebem informações sobre custo de vida, remessa de dinheiro do exterior 

e locais baratos para morar. 

 
E-mail: nucleas@gmail.com 
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REVISTA TRANSVERSOS: O LEDDES NA CULTURA DIGITAL 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FRANCISCO GOUVEA DE SOUSA 

Estagiário(s):  
Caroline Gonzaga de Oliveira 

 
O presente trabalho tem como finalidade apresentar a Revista Transversos, uma 

publicação periódica que espelha a plataforma ética sobre a qual se assentam nossas 

pesquisas e intervenções sociais. A Transversos tem sido um espaço para a 

publicação de diferentes dossiês e artigos que renovam o escopo das reflexões em 

história e em ciências sociais de forma geral. Estamos voltados ao respeito às 

diferenças, contando que não implique na eliminação do direito à igualdade. 

Compreendemos que igualdade não significa anulação das diferenças e das 

identidades dos sujeitos. Pelo contrário, a prerrogativa básica de nossas ações, 

pesquisas e publicações é a compreensão de que toda pessoa deve ser tratada como 

igual em todas as esferas institucionais que afetam suas oportunidades de vida, 

influindo no acesso de bens e aos serviços sociais; sem que isso implique a anulação 

da identidade de cada uma. Trata-se, assim, de um espaço de diálogo inter e 

transdisciplinar, entre a História e os demais saberes, objetivando o intercâmbio do 

Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais (LEDDES), vinculado 

ao Departamento de História e ao programa de pós graduação em História da Uerj, 

com outras áreas de produção científica afins, nacionais e internacionais. Ancorado 

nas possibilidades e riscos da Cultura Digital, incorporamos perspectivas diversas do 

impacto das tecnologias digitais e da conexão em redes na sociedade. Uma questão 

central, aqui, é repensar formas de acesso a públicos diversos, principalmente sobre 

quem os diferentes números das revistas falam. Por isso, a Revista se abre para 

diferentes formas de publicação sem deixar de ter espaços para artigos avaliados 

com rigor científico. Assim, um novo sentido para o termo "socialismo" é adotado 

para se referir aos arranjos inovadores de compartilhamento e colaboração típicos 

dos coletivos conectados pela internet. Esses avanços produzem novos problemas 

que exigem mudanças nas metodologias da pesquisa, na revisão e discussão de 

conceito de autor e também sobre as formas de publicação de conhecimento 

acadêmico. Sem deixar de dar espaço para o lugar clássico do autor, a Transversos 

tem publicado textos colaborativos, entrevistas e, principalmente, tem assumido 

questões próprias dos debates públicos como questões suas. A Revista em questão, 

portanto, pretende inserir o Laboratório nos efeitos de poder dos saberes ativados 

pela blogosfera - um espaço de múltiplas e complexas racionalidades. As escolhas, 

os contornos dados ao passado, as questões que iluminam, os sujeitos que apanham 

entre as poeiras dos enunciados, atendem aos embates do nosso tempo e fazem 

emergir outras histórias nas três linhas de pesquisas que orientam os artigos e 

dossiês, a saber: Vulnerabilidades Sociais, Áfricas e Diásporas e Escritas da História. 

 
E-mail: chico.gouvea31@gmail.com 
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TRATAMENTO TÉCNICO DO ACERVO DA PRESIDÊNCIA DE ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CLARISSA RAMOS GOMES 

Estagiário(s):  
Ana Carolina de Andrade Rocha 

Renata Carneiro Pereira da Silva 

 
Projeto desenvolvido no âmbito de convênio firmado entre o Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), a Comissão Luso-Brasileira para Salvaguarda e Divulgação do 

Patrimônio Documental (COLUSO) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ). As atividades são desenvolvidas no Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro (APERJ), criado pelo decreto n° 2.638, de 25 de agosto de 1931, é o órgão 

responsável pela guarda e preservação da documentação permanente produzida pelo 

executivo estadual. Seu acervo com cerca de 4 mil metros lineares de documentos, 

em diferentes gêneros e suportes (textuais; iconográficos; cartográficos; 

audiovisuais e tridimensionais) reúne documentos relevantes para o estudo da 

história e da sociedade fluminenses a partir da segunda metade do século XVIII. O 

objetivo geral do projeto Tratamento Técnico do Acervo da Presidência de Estado do 

Rio de Janeiro é organizar, preservar e disponibilizar esta documentação à consulta. 

A separação dos fundos do APERJ efetuada ao longo de sua história institucional 

manteve reunida, sob a denominação fundo Presidência do Estado do Rio de Janeiro, 

toda a documentação referente ao período republicano - apenas parcialmente 

tratada. O fundo Presidência do Estado do Rio de Janeiro constitui fonte de 

fundamental importância para o estudo e análise da história política, econômica e 

social fluminense e do país. Na etapa anterior do projeto, foi observado o potencial 

do acervo para fornecer dados sobre migração. O controle e registro de indivíduos 

de outras nacionalidades que entravam no país ficaram a cargo dos estados no 

período republicano. O projeto permite a organização e descrição de uma 

documentação inexplorada sobre o fluxo migratório no período republicano no Rio de 

Janeiro, bem como sua disponibilização à consulta pública. Além disso, irá contribuir 

para a formação científica e acadêmica dos estudantes da UERJ mediante sua 

integração às atividades de documentação e pesquisa histórica desenvolvidas no 

APERJ, sob orientação de equipe especializada. Para seu desenvolvimento são 

realizadas as seguintes atividades: leitura de bibliografia pertinente ao tema para 

contextualização histórica da migração e colonização do período 1889-1930; 

descrição dos documentos referente à Presidência do Estado do Rio de Janeiro em 

planilhas; identificação do material referente à migração e colonização; atribuição de 

códigos aos documentos; numeração dos documentos; elaboração de instrumento 

de pesquisa para controle e acesso da documentação. O produto alcançado é a 

organização física e intelectual do acervo do referente período; alimentação do fundo 

Presidência do Estado do Rio de Janeiro na base APERJ; ampliação da base de dados 

Migrantes no Estado do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: rgclarissa@gmail.com 
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A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM FILOSOFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / Epistemologia 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS 

Estagiário(s):  
Renato da Costa Santos 

 
A Iniciação à Docência em Filosofia está orientada pelo objetivo básico da habilitação 

de professores para a atuação no Ensino Médio. Ao prover uma sólida formação aos 

alunos, com a prática da investigação filosófica, crítica e reflexiva, assegura as 

condições essenciais à atividade docente. Assim, ao lado da aquisição dos conteúdos 

fundamentais em filosofia, o aluno constrói também uma capacidade docente 

adequada ao seu ensino. A UERJ participou ativamente da discussão que 

implementou a obrigatoriedade da disciplina Filosofia nos três anos do Ensino Médio 

(Lei 11.684/CNE de 2/06/2008) e hoje participa criticamente das discussões sobre a 

BNCC e a recente reforma curricular, junto aos alunos de licenciatura,e que vem 

atingindo desmedidamente a Filosofia e demais disciplinas da área de Humanas. A 

Iniciação à Docência permite a percepção de quanto é importante, para o ensino em 

geral, fundamental e médio, a postura crítica e investigativa filosófica, que ultrapassa 

as concepções do senso comum e eleva a compreensão da realidade. É objetivo da 

Iniciação à Docência também recolher e elaborar práticas de ensino da Filosofia 

eficazes a partir das experiências dos alunos, através dos estágios nas escolas. Busca 

também promover a produção de textos que facilitem a compreensão dos grandes 

temas filosóficos e que procurem, através do estímulo à reflexão, ampliar a percepção 

e as abordagens de leitura das grandes questões que movem a investigação 

filosófica. As pesquisas das metodologias de ensino e a produção de textos se incluem 

nas medidas que preparam o aluno que exercerá a magistério. O projeto de Iniciação 

é, portanto, pelas formas com que habilitam o aluno, um instrumento relevante para 

que ele exerça a docência. A associação do projeto com o Laboratório de Licenciatura 

e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia - LLPEFIL tem sido fundamental para a 

competente qualificação do aluno-mestre de filosofia. Através do Laboratório, que 

realiza também uma compilação da História da Filosofia no Brasil, sob várias 

perspectivas, o aluno toma contato de forma ampla com as experiências de ensino 

realizadas preteritamente e na atualidade, melhorando ainda mais a sua capacidade 

de intervenção em sala de aula. Neste sentido, a Iniciação à Docência em Filosofia, 

realizada com apoio do LLPEFIL, tem sido o grande provedor de professores de 

filosofia para variadas escolas, tanto públicas como privadas, permitindo o 

aperfeiçoamento do ensino da Filosofia no Estado do Rio de Janeiro. Palavras-chave: 

filosofia, docência, ensino. 

 
E-mail: dssolis@gmail.com 
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ENSINO DE HISTÓRIA E AS LEIS 10639 E 11645: AFRODESCENDENTES E 

INDÍGENAS NA HISTÓRIA DO BRASIL 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATA FIGUEIREDO MORAES 

Estagiário(s):  
Jonatas Romao de Souza 

 
O índio e negro são personagens constantes na discussão acadêmica nos cursos de 

História, principalmente nos últimos 16 anos. Em 2003 foi promulgada a lei 10639, 

que obrigava o ensino de História africana nas escolas de todo o país. Posteriormente 

em 2008, foi promulgada a lei 11645 que, além do ensino de História africana, inseria 

o ensino de História indígena como tema obrigatório no currículo escolar. Sabe-se 

que por muito tempo o negro e o indígena vem sendo alvos de estereótipos em nosso 

ensino educacional. O primeiro carrega uma imagem vinculada à escravidão, 

enquanto o segundo possuí a imagem de preguiçoso e incivilizado. Este imaginário é 

decorrente de uma escrita da História feita pelos vencedores, historiografia esta que 

não se interessa em falar a real importância dos negros e indígenas para a História 

do país. O que eu quero dizer, é que estes dois atores possuem uma grande 

contribuição para a nossa História que simplesmente foi reduzida à escravidão e à 

incivilidade. À margem da História, torna-se complicado para as crianças negras e 

indígenas encontrarem nos livros didáticos, personagens que os representem e que 

sejam significativos. Professores de uma escola da rede municipal visitada por este 

projeto de pesquisa, disseram o quão é difícil para a menina negra reconhecer a sua 

beleza, visto que a História propôs o padrão de beleza com os traços brancos. O livro 

didático se torna um complemento do pensamento e do contexto da sociedade, sendo 

um argumento para reforçar a invisibilidade do negro e do indígena em suas páginas. 

Por ser uma pesquisa voltada para o ensino de História, buscamos, através da análise 

de livros didáticos publicados antes e depois da promulgação das leis, verificar as 

mudanças e permanências acerca da abordagem de negros e indígenas. Além disso, 

a pesquisa contou com entrevistas a professores de História e alunos das escolas da 

rede púbica do Rio de Janeiro, a fim de saber como os negros e os indígenas são 

apresentados em sala de aula. O grande objetivo desta pesquisa é justamente, com 

a ajuda e contato com professores do ensino fundamental e médio, elaborar materiais 

didáticos que facilitem ainda mais o ensino de História indígena e africana. A 

discussão acadêmica em torno do tema é obviamente importante. Porém, é na 

prática, ou seja, na visita às escolas, que a discussão vai além dos muros da 

Universidade. Sendo assim, esta pesquisa proporciona aos seus organizadores uma 

participação dentro do ambiente escolar, somado à materialização da abordagem de 

afrodescendentes e indígenas a partir da elaboração de materiais didáticos voltados 

ao ensino destes grupos étnicos tão importantes para a construção da História do 

Brasil que, por motivos de escolha, acabaram sendo ocultados. 

 
E-mail: renata.moraes@uerj.br 
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O ESCRITOR LIBERTÁRIO DOMINGOS RIBEIRO FILHO E A LITERATURA 

COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO SOCIAL 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS 

Estagiário(s):  
Camille Cristina Batista da Silva 

Larissa Nobre de Souza 

 
No início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, diversos militantes anarquistas 

marcaram presença privilegiada nas atividades socioculturais implementadas, com 

destaque aos mais intelectualizados que produziram certos “textos de compromisso” 

com os princípios libertários. Nesse conjunto de intelectuais que aderiram ou 

simpatizaram com o ideário, encontra-se Domingos Ribeiro Filho (1875-1942), um 

romancista, jornalista, contista, cronista e funcionário público que transpôs para a 

ficção os dramas morais de sua época, servindo-se de concepções libertárias para 

analisar e criticar os valores da sociedade, bem como projetar uma “nova moral”, 

orientada por formas mais livre de viver. Nesse sentido, a pesquisa contempla as 

relações entre o político e o cultural, uma vez que pretende discutir a relação entre 

a literatura e a experiência libertária desse escritor, que se valeu da ficção como 

forma de reflexão social, alimentando o debate e a difusão do projeto de 

transformação social, moral e sexual dos anarquistas nos primeiros anos de vida 

republicana. Para tanto, centra a reflexão na dimensão política da sua obra, vista 

como espaço privilegiado de crítica social, instrumento de ação social e de projeção 

de um ideal. Em seu desdobramento, a pesquisa estende-se para a elaboração de 

um material que traz o papel da literatura como instrumento de ação social, a ser, 

como os demais, trabalhados para o ensino do tema em sala de aula. A partir da 

constituição desses materiais, serão elaboradas oficinas a serem apresentadas em 

salas de aula da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Como resultado, pretende-

se constituir materiais de apoio sobre o anarquismo e a literatura social a partir de 

fontes inovadoras a serem utilizados nas salas de aula, tanto da Educação Básica, 

quanto na formação do docente em História. A metodologia de trabalho do bolsista 

consiste nas atividades que envolvem: 1) a leitura bibliográfica sobre o tema do 

Anarquismo e dos movimentos sociais, assim como a leitura teórica sobre o uso do 

recurso literário na propaganda das ideias libertárias; b) a pesquisa em acervos da 

Biblioteca Nacional e outros sobre os escritores libertários, com destaque para 

Domingos Ribeiro Filho; e c) a pesquisa nos romances selecionados, recuperando o 

material produzido pelo escritor para compor o material sobre a produção literária 

dos libertários. Este projeto tem os objetivos de: permitir ao formando em 

licenciatura e bacharelado em História construir novos objetos para o ensino da 

História Republicana brasileira e aprofundar mais o conhecimento sobre o 

Anarquismo e os movimentos sociais nos anos iniciais do século XX; identificar os 

temas centrais tratados nos livros, de modo a verificar alguns dos elementos básicos 

que compõem o “romance de combate”; e refletir acerca do papel da literatura como 

difusora de novas ideias, formadora da mentalidade do novo homem e da nova 

mulher. 

 
E-mail: angelaroberti@uol.com.br 
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SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: USOS DO LIVRO DIDÁTICO, DO 

AUDIOVISUAL E DA INTERNET PARA POTENCIALIZAR A APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Fundamentos da Sociologia 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RAQUEL BALMANT EMERIQUE 

Estagiário(s):  
Emmanuel Tulli Grigorio da Silva 

Ester Torres da Silva 

 
Desde outubro de 2018, o projeto “CURTA-METRAGEM E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM PERSPECTIVA DISCIPLINAR E TRANSVERSAL” 

vem desenvolvendo uma aproximação dinâmica entre o livro didático de sociologia, 

o audiovisual e a internet. O objetivo é criar um espaço virtual para os estudantes 

secundaristas acessarem gratuitamente e aprenderem sociologia, combinando o 

velho e tradicional livro escolar com outros recursos didáticos. O livro escolar é uma 

tecnologia educacional que teve papel privilegiado e ainda hoje é item indispensável 

nos variados níveis de ensino. Por outro lado, vimos emergir nas últimas décadas as 

mídias digitais, a rede e o aprofundamento de uma cultura audiovisual, estimuladas 

de diferentes formas. O desenvolvimento de competências leitoras indispensáveis 

para orientação no mundo é o primeiro passo. Isso tem sido um desafio no processo 

de formação escolar. Esse fato exige esforços das múltiplas disciplinas escolares de 

modo que os estudantes adquiram o gosto pela leitura de textos de múltiplos estilos 

e finalidades. No que concerne ao ensino da Sociologia, o livro didático tem sido 

considerado um contributo importante para a sistematização dos mais variados 

currículos da disciplina das redes de ensino do país. Contudo, a apresentação 

científica de teorias, conceitos, temas sobre o mundo social exigem do estudante o 

domínio de leitura e de interpretação de texto. Diante disso, o docente precisar dispor 

de recursos que permitam os discentes aprenderem enquanto melhoram a leitura e 

compreensão de textos. Nossa aposta é que a articulação entre livro, audiovisual e 

internet seja um caminho para atingir esse fim. O projeto partiu da leitura e síntese 

dos capítulos do livro didático “Tempos Modernos, Tempos de Sociologia” (BOMENY 

et al. 4ª ed.) - aprovado no PNLD 2018 e adotado por escolas da rede estadual do 

Rio de Janeiro – a fim de criar uma sequência programática de acordo e com o 

Currículo Mínimo de Sociologia da SEEDUC-RJ (2012), obedecendo a série do Ensino 

Médio e o bimestre. Paralelamente, foram elaborados a partir desse material, 

suportes digitais (slides) que oferecem um roteiro de leitura do livro didático, 

articulado com músicas e peças fílmicas de curta metragem que integram a cultura 

juvenil. Em suma, são objetivos do projeto: 1- Elaborar metodologia de ensino para 

trabalhar o currículo de sociologia do ensino médio em perspectiva disciplinar, 

interdisciplinar e transversal, tomando como operador metodológico filmes (curta-

metragens) produzidos no Brasil e livros didáticos. 2- Desenvolver material de apoio 

pedagógico para professores de sociologia do ensino médio. 3- Articular o projeto de 

iniciação à docência com projeto de extensão – “UERJ e Sociologia na Rede”, visando 

a construção de um site para disponibilizar os recursos didáticos desenvolvidos no 

âmbito do projeto em pauta, com sólida fundamentação didática, elaborados por 

bolsistas e licenciandos. 

 
E-mail: remerique70@gmail.com 
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LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO EM FILOSOFIA NA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / Epistemologia 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS 

Estagiário(s):  
Jefferson Augusto da Silva Souza 

 
O Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia -LLPEFIL exerce 

desde 2007 (ano da sua criação) um importantíssimo papel na formação de futuros 

professores no curso de Filosofia da UERJ. Dentro das disciplinas oferecidas ao longo 

de dois semestres no curso de filosofia da UERJ (Laboratório de Prática de Ensino em 

Filosofia I e Laboratório de Prática de Ensino em Filosofia II), os alunos de licenciatura 

produzem material didático com foco no ensino médio e são incentivados, com auxílio 

da professora e do monitor, a pensar em novas metodologias que ajudem no 

desenvolvimento do ensino de Filosofia no país. No processo, sem esquecer dos 

conteúdos tradicionais de filosofia, áreas como Filosofia e Cinema, Filosofia e 

Imagem, Filosofia e Literatura, Filosofia e Teatro, Filosofia e Artes e Filosofia e 

Ciências são trabalhadas. A partir da interação com outros campos, os alunos de 

licenciatura têm contato com diversas maneiras de trabalhar com a Filosofia, o que 

faz com que os mesmos também pensem com mais facilidade em outras 

possibilidades para o ensino, algo que acrescenta muito na formação de professores 

do ensino médio. O monitor acompanha os alunos nas atividades e auxílio aos 

mesmos na produção de materiais dentro das áreas citadas, com especial foco este 

ano em Filosofia e Cinema, área na qual o monitor desenvolve pesquisa dentro do 

Laboratório. Além disso, situações de aula são trabalhadas, desde a produção de 

planos de aula até as aulas propriamente ditas, que são ministradas para os colegas 

de turma. O objetivo é que a partir disso, os próprios alunos comentem as suas aulas 

e as aulas dos seus colegas e recebam orientações da professora, que pode ajudar 

na correção de eventuais erros ou imprecisões e ajudar na melhora do que for 

necessário. Tudo que é produzido pelos alunos nas aulas, posteriormente é colocado 

no site do LLPEFIL, podendo ser acessado. Isso faz com que os textos lá disponíveis 

possam servir como auxílio para professores e alunos do Brasil e do mundo (até 

então, o site já recebeu visitas de 89 países). O monitor tem como função ainda 

estreitar a relação entre os alunos e a professora da disciplina, auxiliando quando os 

mesmos tiverem dúvidas, atuando fora dos horários de aula, tanto presencialmente 

na universidade quanto virtualmente a partir do e-mail do Laboratório. Com isso, há 

o incentivo aos alunos para que acompanhem melhor as atividades docentes 

desenvolvidas pela professora. As disciplinas de Laboratório de Prática de Ensino 

possuem um importante papel na formação dos estudantes que pretendem se tornar 

professores, preparando-os para os desafios de ensinar e aprender Filosofia. 

Palavras-chave:filosofia-licenciatura–monitoria. 

 
E-mail: dssolis@gmail.com 
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ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA EM QUESTÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / Ética 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS 

Estagiário(s):  
Jorge Lucas Barbosa Moreira da Silva 

 
A necessidade de monitoria para a disciplina traz a justificativa desenvolvida no 

projeto de Antropologia filosófica cujas características principais consideramos 

importante aqui salientar. Trata-se de uma disciplina básica para o entendimento do 

que seja filosofia, abrangendo principalmente questões de metafísica, epistemologia 

e ética, e cuja complexidade exige um acompanhamento auxiliar relevante. Daí o 

papel importante de um bolsista para a disciplina. As atividades desenvolvidas na 

disciplina obrigatória denominada Antropologia Filosófica, são imprescindíveis para 

que o estudante apreenda um dos conteúdos mais relevantes para a discussão do 

que seja a filosofia na contemporaneidade. Trata-se de compreender o estado atual 

da questão do homem, do sujeito e do que seja o humano e o questionável 

humanismo. Esta questão apresentada desde a tradição aparecia como uma espécie 

de sonho antropológico: referenciais bipartidos, hierarquizações de pares binários 

metafísicos, tais como, ser e não ser; essência e aparência; forma e conteúdo; 

significante e significado e outros; hierarquia essa que colocava cada elemento do 

par em seu devido lugar ( e cada coisa em seu lugar, em ordem, é extremamente 

confortável!). No curso exploramos o pensamento do filósofo argelino-francês 

Jacques Derrida que pelo que se convencionou chamar de desconstrução, apontou o 

deslocamento do momento que ele denominou, com algumas reservas, metafísica da 

presença para o momento antropológico em filosofia. A antropologia desdobra-se 

mais tarde na fenomenologia e todos esses momentos (metafísica da presença, 

antropologia filosófica e fenomenologia) estão situados na tradição hierarquizante da 

filosofia. O que virá romper, por assim dizer, com a questão antropológica ditada 

nesses moldes, será a dimensão do ethos considerado numa perspectiva “em desvio” 

com relação à concepção tradicional do mesmo. Assim, a partir da discussão clássica 

sobre a Antropologia Filosófica e da investigação dos desvios e os rumos que tomou 

a questão do homem e do humanismo na contemporaneidade, considerando o 

pensamento de Jacques Derrida, é possível também colocar questões críticas ao 

problema da identidade, discutir a alteridade, o monolinguismo e os postulados da 

“diferença enquanto diferença”. A tarefa do aluno monitor é acompanhar as 

atividades de pesquisa e as aulas da professora orientadora referentes a esta 

temática na disciplina Antropologia Filosófica (I e II), auxiliando os alunos que cursam 

a disciplina em suas dificuldades de leitura dos textos, por demais complexos, e nos 

trabalhos propostos para discussão em sala de aula. Deste modo haverá uma 

contribuição significativa para o seu aprendizado em filosofia, visando uma futura 

docência. Palavras-chave: antropologia filosófica, homem, “humanismo”, alteridade. 

 
E-mail: dssolis@gmail.com 
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HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA I 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA INES SENRA ANACHORETA 

Estagiário(s):  
Arthur Mota da Silva Alves 

 
Entendemos que pertence ao espírito universitário a oportunidade de formação na 

docência para aqueles que apresentam interesse e inclinação à carreira docente. É 

nesse espírito que um projeto de monitoria se insere e se justifica. A disciplina 

História da Filosofia Antiga I é oferecida, no primeiro período, como disciplina 

obrigatória e possui grande número de estudantes inscritos. Seu conteúdo é 

relevante e pré-requisito para a disciplina do período seguinte que lhe dá 

continuidade (História da Filosofia Antiga II) e que também tem caráter obrigatório. 

Ambas desempenham importante papel na formação do aluno, pois oferecem as 

bases para as que dão prosseguimento ao eixo da História da Filosofia (Medieval I e 

II, Moderna I e II e Contemporânea I e II). Da mesma maneira, pertencendo ao 

núcleo de disciplinas fundamentais, seu conteúdo mostra-se relevante para várias 

disciplinas obrigatórias e não-obrigatórias do currículo (como o seguimento do eixo 

de História da Filosofia Antiga III e IV, e outras que se distribuem por linhas 

temáticas, como: Metafísica, Teoria do Conhecimento, Política, Ética e Estética). Em 

virtude da característica fundamental acima mencionada desta disciplina, podemos 

dizer que, do ponto de vista do monitor, a oportunidade de acompanhar as tarefas 

docentes a ela relacionadas, além de estimular seu interesse pela docência, 

propiciará também o reforço e o aprofundamento do seu conhecimento em um 

conteúdo relevante para sua formação. Esse conteúdo revela-se imprescindível para 

o professor do ensino médio de Filosofia, tendo em vista que a esse profissional não 

pode faltar o conhecimento dos momentos de instauração desse pensamento. 

Considerando a demanda de professores dessa área, crescente no país, acreditamos 

que esta monitoria poderá colaborar para o discente preparar-se frente a essa 

realidade. Ao exposto acima podemos acrescentar as justificativas que dizem respeito 

à perspectiva da turma que receberá o trabalho da monitoria. É comum a dificuldade 

do estudante que inicia o curso de filosofia no seu contato com o exercício do 

pensamento filosófico e seus conceitos. O exercício desse pensamento e de suas 

peculiaridades exige o esforço contínuo por parte do estudante, em especial daquele 

que ingressa na formação acadêmica. Para apreensão satisfatória do conteúdo da 

disciplina assim como para desenvolvimento do exercício desse pensamento é 

necessário o aprimoramento de um conjunto de habilidades do estudante, tais como 

as de leitura, de reflexão e de crítica filosófica. Enfim, em virtude do caráter relevante 

do conteúdo da disciplina, do período em que é oferecida e do seu número de 

inscritos, faz-se necessária a presença de um monitor que, por meio de orientações 

e encontro semanal, favoreça o contato do aluno com seu conteúdo, facilite a 

superação das dificuldades identificadas e auxilie na promoção das habilidades 

necessárias à formação acadêmica do estudante que inicia o curso de filosofia. 

 
E-mail: ines.anachora2@gmail.com 
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HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA II 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA INES SENRA ANACHORETA 

Estagiário(s):  
Marcio Jose de Carvalho Alves 

 
Um projeto de monitoria se justifica à medida que pode dar oportunidade a um aluno 

iniciante e interessado a participar ativamente da docência. A disciplina para a qual 

solicito monitoria é fundamental para a formação do aluno de filosofia. Sendo 

oferecida no segundo período, diz respeito ao hall de disciplinas obrigatórias que 

ajudam a estruturar o curso, mostrando-se relevante para diversas outras disciplinas, 

obrigatórias e optativas previstas no currículo. A História da Filosofia Antiga II é 

decisiva para um graduando que precisa estar bem fundamentado no que diz respeito 

às origens do pensamento ocidental, estudando o pensamento dos sofistas e de 

Platão. Um monitor que lide com esse conteúdo – além de ter estimulado seu 

interesse pela docência – poderá reforçar e aprofundar as bases de sua formação 

acadêmica, o que pode muito contribuir para seu futuro profissional. É difícil o 

primeiro contato com a cultura clássica, tão distante e diversa de nossa realidade 

contemporânea, principalmente considerando o número elevado de alunos inscritos 

numa disciplina de segundo período, pois, quanto maior uma turma, maior é a 

dificuldade de concentração. Também por isso há a necessidade de um monitor que 

seja capaz de ajudar os calouros (do ano) a superar suas dificuldades através de 

encontros semanais previamente acordados. A disciplina para a qual solicito 

monitoria é fundamental para a formação do aluno de filosofia. Sendo oferecida no 

segundo período, diz respeito ao hall de disciplinas obrigatórias que ajudam a 

estruturar o curso, mostrando-se relevante para diversas outras disciplinas, 

obrigatórias e optativas previstas no currículo. A História da Filosofia Antiga II é 

decisiva para um graduando que precisa estar bem fundamentado no que diz respeito 

às origens do pensamento ocidental, estudando o pensamento dos sofistas e de 

Platão. Um monitor que lide com esse conteúdo – além de ter estimulado seu 

interesse pela docência – poderá reforçar e aprofundar as bases de sua formação 

acadêmica, o que pode muito contribuir para seu futuro profissional. É difícil o 

primeiro contato com a cultura clássica, tão distante e diversa de nossa realidade 

contemporânea, principalmente considerando o número elevado de alunos inscritos 

numa disciplina de segundo período, pois, quanto maior uma turma, maior é a 

dificuldade de concentração. Também por isso há a necessidade de um monitor que 

seja capaz de ajudar os calouros (do ano) a superar suas dificuldades através de 

encontros semanais previamente acordados. 

 
E-mail: ines.anachora2@gmail.com 
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MONITORIA EM HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I: EXPERIÊNCIAS E 

REFLEXÕES SOBRE A DOCÊNCIA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FABIANO VILACA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Barbara Pereira da Cunha 

Daniele Figueiredo da Silva 

 
A exposição tem por objetivo demonstrar a importância da experiência que tenho 

adquirido com a participação no programa de monitoria oferecido pela Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro. Creio que o exercício da monitoria vai muito além da 

obtenção de uma nota ou de um certificado para o currículo. Particularmente, a 

probabilidade da ampliação do conhecimento é uma satisfação pessoal, e no campo 

profissional, o estabelecimento da relação professor (orientador) – aluno (monitor) / 

monitor – alunos monitorados é fundamental para eu pensar a minha trajetória daqui 

a alguns anos. A experiência na monitoria me faz refletir sobre a profissão no 

ambiente da docência, embora eu já tenha participado de dois pré-vestibulares como 

professora de História. Durante esses meses, desde abril de 2019, o programa de 

monitoria me proporcionou o contato direto com os alunos, em que passei por 

situações esperadas como “tirar as dúvidas” da melhor maneira possível, o que gerou 

uma satisfação em contribuir pedagogicamente com o aprendizado. Percebi que o 

bom rendimento dos alunos em História Contemporânea I refletiu o interesse que 

eles demonstraram pelas orientações que eu dei, sob a supervisão do professor. 

Acredito, ainda, que o bom relacionamento que construí com a turma, sendo eu uma 

aluna de graduação como eles, mostrou que os alunos reconheceram em mim 

liderança, representatividade e segurança para atuar como monitora. As funções de 

que estou encarregada consistem em dar um suporte aos alunos e ao professor da 

disciplina, com iniciativas para o bom desempenho do programa e resolver situações 

imprevistas; dar apoio aos alunos na elaboração dos estudos dirigidos aplicados em 

aula; melhorar e orientar a compreensão da bibliografia básica de História 

Contemporânea I, e por fim, encaminhar as dúvidas sobre os assuntos ministrados 

em aula, permitindo que os alunos possam se preparar de modo correto e organizado 

para as avaliações. A monitoria é uma possibilidade para ver se a carreira de 

professora é o que eu quero seguir ou não. As aulas ministradas pelo professor 

orientador foram as terças e sextas-feiras, sendo que eu o acompanhava com a 

turma, em sala, as sextas-feiras porque o tempo das aulas é maior, e em horários 

alternativos, de acordo com as solicitações de atendimentos dos alunos para tirar 

duvidas ou debater os textos da disciplina. Também auxiliei o professor orientador 

na elaboração dos trabalhos e provas. Os conhecimentos adquiridos no exercício da 

monitoria também têm grande influência nos pré-vestibulares em que ministro aulas. 

 
E-mail: fabianovilaca@gmail.com 
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MONITORIA EM PRÁTICA E METODOLOGIA DE ANÁLISE EM TEXTOS 

FILOSÓFICOS I 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA INES SENRA ANACHORETA 

Estagiário(s):  
Matheus Vieira Barbosa 

 
Não apenas a aquisição e a produção de conhecimento pertencem à formação e ao 

espírito universitários mas também a oportunidade de aproximação com a docência 

para os que possuem interesse nessa carreira. É nesse espírito que justificamos este 

projeto. Para justificar a monitoria desta disciplina, considerarei suas características, 

suas condições e a importância deste projeto para o monitor e para a turma a ser 

monitorada. A disciplina Prát. e Met. de An. dos Textos Fil. I é oferecida, no primeiro 

ano do curso de Filosofia, como disciplina obrigatória na habilitação da licenciatura. 

Seu conteúdo é relevante e pré-requisito para Prát. e Met. de Análise dos Textos Fil. 

II que tem também caráter obrigatório na habilitação citada. Ambas desempenham 

essencial papel na formação do estudante, pois oferecem, numa abordagem teórica-

prática, recursos para o desenvolvimento da habilidade da leitura filosófica, leitura 

esta caracterizada como primeiro desafio para o estudante de Filosofia em função de 

suas exigências específicas. O leitor iniciante na experimentação da leitura filosófica 

de um texto filosófico vê-se diante de um complexo conjunto de elementos e 

processos que configuram a especificidade da filosofia como um discurso produtor de 

sentidos. A leitura filosófica envolve a distinção dos momentos de uma obra filosófica, 

como a delimitação de seu problema e a composição dos elementos heterogêneos 

implicados na criação de seus conceitos. O aprimoramento dessa leitura filosófica é, 

então, básico para qualquer estudante de Filosofia, mas em especial para aquele da 

licenciatura, futuro docente do ensino médio. A adequada assimilação desse exercício 

de leitura e o amadurecimento de suas habilidades poderão contribuir 

significativamente para o profissional, auxiliando-o propedeuticamente na montagem 

de suas aulas. Em virtude do já mencionado, do ponto de vista do monitor, a ocasião 

de acompanhar as tarefas docentes da disciplina, além de estimular seu interesse 

pela docência, propiciará também o reforço e o aprofundamento de sua prática e de 

seu conhecimento num conteúdo fundamental para sua formação. Considerando a 

demanda crescente de professores de filosofia no ensino médio, no país, esta 

monitoria poderá colaborar para o discente se preparar frente a essa realidade e, 

indiretamente, também para a formação básica em filosofia dos jovens de nossa 

sociedade. Como a opção pela habilitação na licenciatura é majoritária entre os 

estudantes de Filosofia da Uerj, com relação à turma que receberá a monitoria, a 

disciplina (e sua continuidade no período seguinte) tem grande número de inscritos. 

Para o desenvolvimento e o aproveitamento adequados dos exercícios práticos, será 

de grande valor o apoio dos monitores. Em virtude do relevante caráter prático e 

teórico da disciplina, do período em que se insere e do número de inscritos, justifica-

se a monitoria que favoreça o aproveitamento e a superação das dificuldades dos 

estudantes. 

 
E-mail: ines.anachora2@gmail.com 
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MONITORIA EM PRÁTICA E METODOLOGIA DE ANÁLISE EM TEXTOS 

FILOSÓFICOS II 

Área temática: Ciências Humanas / Filosofia / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA INES SENRA ANACHORETA 

Estagiário(s):  
Amanda Serrano da Fonseca 

Vinicius da Silva Perenha 

 
Não apenas a aquisição e a produção de conhecimento pertencem à formação e ao 

espírito universitários mas também a oportunidade de aproximação com a docência 

para os que possuem interesse nessa carreira. É nesse espírito que justificamos este 

projeto. Para justificar a monitoria desta disciplina, considerarei suas características, 

suas condições e a importância deste projeto para o monitor e para a turma a ser 

monitorada. A disciplina Prát. e Met. de An. dos Textos Fil. I é oferecida, no primeiro 

ano do curso de Filosofia, como disciplina obrigatória na habilitação da licenciatura. 

Seu conteúdo é relevante e pré-requisito para Prát. e Met. de Análise dos Textos Fil. 

II que tem também caráter obrigatório na habilitação citada. Ambas desempenham 

essencial papel na formação do estudante, pois oferecem, numa abordagem teórica-

prática, recursos para o desenvolvimento da habilidade da leitura filosófica, leitura 

esta caracterizada como primeiro desafio para o estudante de Filosofia em função de 

suas exigências específicas. O leitor iniciante na experimentação da leitura filosófica 

de um texto filosófico vê-se diante de um complexo conjunto de elementos e 

processos que configuram a especificidade da filosofia como um discurso produtor de 

sentidos. A leitura filosófica envolve a distinção dos momentos de uma obra filosófica, 

como a delimitação de seu problema e a composição dos elementos heterogêneos 

implicados na criação de seus conceitos. O aprimoramento dessa leitura filosófica é, 

então, básico para qualquer estudante de Filosofia, mas em especial para aquele da 

licenciatura, futuro docente do ensino médio. A adequada assimilação desse exercício 

de leitura e o amadurecimento de suas habilidades poderão contribuir 

significativamente para o profissional, auxiliando-o propedeuticamente na montagem 

de suas aulas. Em virtude do já mencionado, do ponto de vista do monitor, a ocasião 

de acompanhar as tarefas docentes da disciplina, além de estimular seu interesse 

pela docência, propiciará também o reforço e o aprofundamento de sua prática e de 

seu conhecimento num conteúdo fundamental para sua formação. Considerando a 

demanda crescente de professores de filosofia no ensino médio, no país, esta 

monitoria poderá colaborar para o discente se preparar frente a essa realidade e, 

indiretamente, também para a formação básica em filosofia dos jovens de nossa 

sociedade. Como a opção pela habilitação na licenciatura é majoritária entre os 

estudantes de Filosofia da Uerj, com relação à turma que receberá a monitoria, a 

disciplina (e sua continuidade no período seguinte) tem grande número de inscritos. 

Para o desenvolvimento e o aproveitamento adequados dos exercícios práticos, será 

de grande valor o apoio dos monitores. Em virtude do relevante caráter prático e 

teórico da disciplina, do período em que se insere e do número de inscritos, justifica-

se a monitoria que favoreça o aproveitamento e a superação das dificuldades dos 

estudantes. 

 
E-mail: ines.anachora2@gmail.com 
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O OLHAR DA SOCIOLOGIA SOBRE O CORPO, SEUS DESEJOS E AFETOS 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIZ FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Tatiana Bukowitz 

Estagiário(s):  
Alberto Roger Farias da Silva 

Amanda Rodrigues de Assis 

Bárbara B. Duarte dos Santos 

Guilherme da Cunha Pessanha 

Juliana Garcia de Lima 

Júlia Ribeiro Sanglard 

Karoline Rodrigues Cruz 

Nadja Nangi Domingos 

Vanessa F. de Jesus Valdés 

Yure de O. Telles Souza 

 
A sociologia enquanto campo de conhecimento científico oferece múltiplas 

abordagens de estudo, possui metodologias de análise e perspectivas epistêmicas 

diferentes, bem como inúmeros objetos de pesquisa. Valorizando todo este leque de 

possibilidades e a ampla capacidade de pesquisa sociológica sobre variados 

fenômenos sociais e é que o núcleo PIBID UERJ de Sociologia vinculado ao Campus 

Centro do Colégio Pedro II elege o CORPO como o cerne de nossas reflexões. Estudos 

sociológicos relacionados ao corpo humano já compõe toda uma discussão teórica 

peculiar sistematizada, rica e variada, agregando pesquisadores que se dedicam a 

este campo há algumas décadas e que têm na obra Sociologia do Corpo, de David Le 

Breton, um importante referencial. Nosso intuito é iniciar a sistematização de 

reflexões intrinsecamente relacionadas ao corpo, a seus desejos e afetos (bem como 

a suas frustrações e rejeições) – elementos que frequentemente emergem em 

diferentes esferas das nossas vivências pedagógicas relacionadas com a sociologia 

escolar. Inspirados na perspectiva de Paulo Freire, temos como exercício constante 

a criação de propostas educacionais que sejam significativas aos estudantes. 

Buscamos apresentar diferentes teorias das ciências sociais de modo que não haja 

mais uma faceta da educação bancária na escola. Nosso desafio é permitir que cada 

estudante identifique nos conceitos, aparatos teóricos e metodológicos 

disponibilizados pela sociologia caminhos para a desnaturalização da realidade, 

capacitando-os a adotar uma postura crítico, questionadora e autônoma nos espaços 

onde atuam e diante de si mesmos. Nos debruçamos sobre a produção dos trabalhos 

escolares elaborados pelos discentes em diálogo com o conteúdo do currículo escolar 

obrigatório do 8º ano do E.F. II (o trabalho segundo Marx; a cultura de massa 

segundo a Escola de Frankfurt; violência e controle segundo Foucault); e do 1º ano 

do E. M. (bases da sociologia em Durkheim, o trabalho segundo Marx; o consenso 

segundo Gramsci e a Escola de Frankfurt). Um olhar mais atento sobre a produção 

estudantil permitiu-nos identificar o CORPO como espaço de manifestação de 

conflitos, pressões, opressões, violências – mas também como lugar de construção 

de mecanismos de libertação e autonomia. A contribuição deste trabalho é apresentar 

o olhar sociológico como ferramenta para analisar algumas das dinâmicas sociais que 

encontram no corpo - nos seus desejos e afetos - suas manifestações mais 

expressivas. São alvo do estudo fenômenos tais como a padronização estética, 

racismo, bullying, preconceito, discriminação, identidade de gênero – reconhecendo 
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que afetam de modo peculiar adolescentes e jovens, os quais, por meio da sociologia 

na escola básica, podem compreender que vivências aparentemente individuais são, 

efetivamente, manifestações de fenômenos socais, culturais e políticos. 

 
E-mail: luizfernandoap@yahoo.com.br 
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PIBID-SOCIOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CIDADÃ: DA 

FORMAÇÃO DOCENTE À MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Outras Sociologias Específicas 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RAQUEL BALMANT EMERIQUE 

Supervisor(es) Participante(s):  
Thaiana Rodrigues da Silva 

Estagiário(s):  
Feliciana Sabrina da Cruz 

Guilherme Silva Soares de Carvalho 

Ingrid Nunes da Silva 

Lucca de Jesus Nunes de Lima 

Maria Eduarda Costa Barros 

Olga Caldas de Oliveira e Silva 

Ricardo Jouan Alé 

Túlio Tavares 

Valéria Cristina de Almeida dos Reis 

Victor Romero de Lima 

 
O Núcleo PIBID Sociologia da UERJ teve início em 1/8/2018. Uma das 3 equipes do 

Núcleo atua no CE Prof. Ernesto de Faria (CEPEF), localizado na Mangueira, há cerca 

de 15 minutos do campus Maracanã. A escola, com cerca de 600 estudantes 

distribuídos nos três turnos, oferta o Ensino Médio Regular. Os estudantes residem 

em bairros no entorno da escola, com perfil socioeconômico baixo. Segundo dados 

do INEP de 2017, a escola apresenta altas taxas de reprovação e de distorção idade-

série que atinge cerca de 38% dos estudantes. A realização de ações em uma escola 

da rede estadual visa colocar os bolsistas do PIBID em um contexto em que os 

desafios socioculturais exigem o desenvolvimento de capacidades específicas para a 

promoção do sucesso escolar, além da ampliação do horizonte de escolhas futuras 

dos secundaristas. Os desafios levaram a equipe se integrar e criar disposições para 

transformar as aulas de Sociologia em espaço de conhecimento, de reflexão crítica e 

de saber lúdico. A ausência de espaços de entretenimento, saúde e assistência social 

repercutiam nas aulas através do desinteresse pelo conhecimento e na baixa estima 

dos estudantes que dificultam a percepção da educação como oportunidade de 

mudança de vida. As reuniões pedagógicas semanais - realizadas na biblioteca da 

escola visando diagnosticar as dificuldades, planejar aulas, atividades extraclasse e 

avaliar as ações - se tornaram o modus operandi do PIBID Sociologia no CEPEF. 

Nesses encontros, além do planejamento das rotinas de cada turma, foram 

desenvolvidas atividades que procuravam ampliar o senso de pertencimento à 

comunidade política e incorporar atividades lúdicas às aulas como dinâmicas e o jogo 

de xadrez. São exemplos de ações extraclasse desenvolvidas: a) a visita à exposição 

“Samba, resistência e invenção” no Museu de Arte do Rio; b) a aproximação com o 

Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) a fim de estreitar os laços com a 

escola e promover o debate sobre o direito dos jovens; c) o piquenique empático na 

Quinta da Boa Vista para provocar a reflexão sobre vínculos e iniciar o combate ao 

bullying na escola; d) elaboração de um jogo pedagógico sobre Direitos Humanos; 

e) roda de conversa sobre masculinidade tóxica; f) roda de conversa sobre os 

projetos de Lei elaborados pela Marielle Franco. Tais ações mudaram o 

comportamento dos estudantes, resultando em melhoria da relação com o saber 

sociológico, das notas e da participação nas aulas. A equipe opera com projetos 

desenvolvidos individualmente e atividades implementadas coletivamente. Para 
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tanto, há discussões de textos, realização de oficinas, elaboração de materiais 

didáticos e introdução de novas abordagens de ensino. O projeto proporcionou o 

desenvolvimento de competências docentes: ministrar aula, liderar atividades, criar 

projetos, fazer palestras temáticas e interagir com o corpo docente, administrativo, 

discente do CEPEF. No CEPEF atuam 8 bolsistas, 2 voluntárias, 1 profa. supervisora 

e 1 coord. voluntária. 

 
E-mail: remerique70@gmail.com 
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PEDAGOGIA DO CORPO E DO AFETO NAS AULAS DE SOCIOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIZ FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Raquel Simas 

Estagiário(s):  
Adriely Paiva Parreira da Silva 

Carlos William R. dos Santos 

Guilherme D. G. do Nascimento 

Helena Nunes Leonardo 

Jamilly Taina do Carmo Silva 

Julianna Mourão 

Julio Cesar Oliveira Matheus 

Luana Duarte 

 
Nosso trabalho consiste em apresentar a experiência de licenciandos do PIBID-UERJ, 

em atuação no Colégio Pedro 2, campus São Cristóvão III e refletir sobre uma 

pedagogia de corpos e afetos nas aulas de Sociologia. Práticas pedagógicas que 

trabalhem o corpo são priorizadas, buscando provocar a interação de estudantes com 

os conteúdos abordados e romper com posturas mais passivas deles. Porém, como 

quebrar a barreira entre professora e estudantes? Qual metodologia usar sabendo 

que cada corpo traz uma história dentro de si? A partir de jogos e exercícios do teatro 

do oprimido de Augusto Boal, corpos e emoções de estudantes e da professora 

ganham espaço nas aulas. Neste sentido, dinâmicas como danças, esquetes teatrais, 

jogos com balões e barbantes, entre outros contribuem para um processo de ensino-

aprendizagem em que não haja a cisão entre corpo e mente. Com base nos nossos 

referenciais teóricos, propomos dinâmicas adversas ao ensino bancário, a partir de 

conceitos freireanos assim como da pedagogia feminista e emancipatória de Bell 

Hooks. Para os autores, corpos e afetos devem ser considerados no cotidiano escolar 

numa perspectiva crítica à estrutura educacional tradicional em que disciplina e 

domesticação dos corpos se confundem. As práticas pedagógicas proporcionam aos 

estudantes repensarem seus locais de representação em sala de aula, pois estas 

os/as colocam como sujeitos do processo de aprendizagem. Além disso, estimular 

uma prática pedagógica crítica e anti-colonialista, buscando não silenciar a voz dos 

estudantes, ao contrário, atribuindo-lhes responsabilidade na construção do processo 

de ensino-aprendizagem e na própria confecção do conhecimento. Trata-se de uma 

tentativa de produzir uma linguagem que leve em conta as experiências dos alunos 

tantas vezes não percebida na sala de aula. A reflexão dos alunos acerca das suas 

próprias experiências de vida serve como rico material para a produção de reflexões 

sociológicas, com o fito de desnaturalizar a vida social e erguer uma crítica das formas 

como se organizam as sociedades. Liberdade e conhecimento em exercício critico 

permanente formam uma prática constante em sala de aula, buscando despertar nos 

alunos a importância do olhar sociológico sob as mudanças construídas, a estrutura 

de valores erguida sob hierarquias que não são da ordem do dado, mas do construído. 

A incorporação de saberes não legitimados, excluídos do convencional acadêmico, 

podem ser significar maneiras criativas de práticas pedagógicas renovadoras. 

 
E-mail: luizfernandoap@yahoo.com.br 
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A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: O PROCESSO DE 

RECONTEXTUALIZAÇÃO DOS SABERES ACADÊMICOS E A FORMAÇÃO DOS 

DISCURSOS PEDAGÓGICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Outras Sociologias Específicas 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RAQUEL BALMANT EMERIQUE 

Estagiário(s):  
Matheus de Noronha Tejo 

 
As experiências que tive ao cursar a Licenciatura em Ciências Sociais na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2016 e 2018 serviram de suporte para 

a construção do presente trabalho. Ao realizar os estágios supervisionados 

obrigatórios em instituições escolares da rede pública de ensino médio do município 

do Rio de Janeiro-RJ, tive a oportunidade de observar as práticas pedagógicas usadas 

nas aulas de sociologia que, mais tarde, iriam compor o objeto de estudo deste 

trabalho. Ao longo desta experiência não pude deixar de sentir certa inquietação em 

relação ao descobrimento de uma variedade de maneiras de ensinar os 

conhecimentos sociológicos. Além disso, a experiência me fez perceber a existência 

de uma diferença entre a sociologia enquanto ciência acadêmica e a sociologia 

enquanto disciplina do currículo escolar. Meu objetivo foi o de desenvolver algumas 

reflexões sobre o currículo escolar enfatizando o caráter social do mesmo e analisar 

como a sociologia acadêmica se recontextualiza nas diretrizes curriculares e é 

traduzida em discursos pedagógicos específicos. Ao longo do desenvolvimento do 

trabalho, fiz uso, como componente teórico, da teoria da recontextualização dos 

saberes de Basil Bernstein e da tipologia dos discursos pedagógicos desenvolvida por 

Átila Rodolfo Ramalho Motta em “Que Sociologia é essa? - Análise da 

recontextualização pedagógica do conhecimento sociológico” (2012) cotejando com 

dados empíricos que coletei durante as observações dos estágios supervisionados. 

Em “A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle” (1971) 

Bernstein desenvolve uma tipologia que contém oito categorias de análise, a saber: 

discurso pedagógico; poder e controle; classificação (forte/fraca); currículo 

(coleção/integrado); enquadramento (forte/ fraco); pedagogia (visível/invisível); 

recontextualização (oficial/pedagógica); código (elaborado/restrito). Em “Que 

Sociologia é essa? - Análise da recontextualização pedagógica do conhecimento 

sociológico” (2012), Motta identifica quatro tipos de discursos pedagógicos da 

sociologia escolar. São eles: o Discurso do Currículo Científico, o Discurso 

Coleção/Discente, o Discurso Integrado/ Cidadão e o Discurso da Liderança 

Humanitária. Sintetizo minhas descobertas em dois principais resultados. Primeiro, 

fica claro a impossibilidade da existência de um discurso pedagógico hegemônico que 

daria as bases para a prática da disciplina. Como foi exposto ao longo do trabalho, 

deve-se levar em conta as diversas relações de poder existente na prática pedagógica 

e como essas acabam por influenciar em diversas áreas: as fronteiras entre as 

disciplinas; a especialização do conteúdo disciplinar; a relação professor-aluno; 

questões de autonomia; o modo e o que falar em sala de aula. Segundo, a diferença 

curricular entre sociologia acadêmica e escolar se deve ao fato da execução de um 

reordenamento do discurso original acadêmico às demandas estruturais envolvidas 

no sistema escolar. 

 
E-mail: remerique70@gmail.com 
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AS IMAGENS DA ESCRAVIDÃO: UMA ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DOS 

ESCRAVIZADOS EM LITOGRAFIAS SOBRE O RIO DE JANEIRO NA DÉCADA 

DE 1840 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLOS EDUARDO PINTO DE PINTO 

Estagiário(s):  
Leila Cristina Gibin Coutinho 

 
Ao longo do século XIX, o Rio de Janeiro, capital imperial, recebeu a visita de 

viajantes do mundo todo, sobretudo da Europa, com diferentes profissões e 

interesses. Esses marinheiros, médicos, biólogos e artistas registraram a cidade em 

imagens e textos. Apesar de suas diferenças, todos encontraram uma cidade de 

população majoritariamente negra, fosse escrava, liberta ou livre. De forma a 

relacionar esses dois pontos, na monografia defendida em 2018.1, orientada pelo 

Prof. Carlos Eduardo P. de Pinto, analisei as imagens dos escravizados em dois álbuns 

de viagem produzidos por artistas europeus na década de 1840: “Rio de Janeiro 

pitoresco”, de Louis Auguste Moreau e Louis Buvelot, e “Panorama de la ville de Rio 

de Janeiro”, de Iluchar Desmons. Em ambos, há registros das regiões urbanizadas 

do Rio, com seus habitantes, tradições e costumes. Diante dessa constatação, 

busquei compreender de qual modo os escravizados foram representados e 

apresentados ao público – brasileiro ou europeu –, quais atividades exerciam, como 

estavam vestidos e, principalmente, que relações estabeleciam com a cidade. Por 

último, cotejei a representação dos escravizados nos álbuns de viagem com as 

produções artísticas exibidas nas Exposições Gerais de Belas Artes, organizadas pela 

Academia Imperial de Belas Artes. Para alcançar tais objetivos, além da leitura da 

bibliografia especializada, optei por uma análise iconográfica baseada no conceito de 

representação, tal como defendido por Roger Chartier. Cabe salientar que a 

monografia, quando ainda estava em fase de desenvolvimento, foi apresentada no 

XVIII Encontro de História da ANPUH-Rio: História e parcerias, com o título “A 

escravidão como representação pictórica: a análise iconográfica de litografias de 

viajantes europeus”. A partir do diálogo com outros profissionais, percebi que nos 

álbuns havia uma tendência a expor a escravidão como algo exótico, chave que 

passou a ser aplicada à leitura do álbum de Moreau e Buvelot, com foco na análise 

das variadas facetas da vida dos escravizados, como a execução de castigos físicos, 

as atividades ligadas ao carregamento de produtos e à venda de quitutes, além dos 

momentos de distração, como o entrudo e a festa do Divino Espirito Santo. Já no 

álbum de Desmons, foi encontrada outra forma de registrar a escravidão, com 

atividades relacionadas às funções domésticas exercidas por mulheres, como criadas 

de quarto e/ou amas de leite, numa representação em que as escravizadas pareciam 

ter proximidade com os senhores, sendo bem tratadas e sempre luxuosamente 

vestidas. Enfim, pude concluir que, apesar de registrarem a mesma cidade e os 

mesmos homens e mulheres escravizados, os artistas partiram de referenciais 

distintos, o que marcou o resultado de suas obras. As imagens produzidas por eles 

não são retratos fiéis da sociedade em que viveram, mas funcionam como vestígios 

para compreender os diferentes modos como se relacionaram com os condicionantes 

impostos por ela. 
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CASAMENTO TRADICIONAL BANTU: O LOBOLO NO SUL DE MOÇAMBIQUE 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia das Populações 

Afro-Brasileiras 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CLAUDIA BARCELLOS REZENDE 

Estagiário(s):  
Rhuann Lima Fernandes Porto 

 
Este trabalho resulta de uma pesquisa de campo realizada entre agosto de 2018 e 

março de 2019, no Sul de Moçambique, fruto de intercâmbio de graduação pela 

Diretoria de Cooperação Internacional da UERJ (DCI), cujo objetivo foi cursar 

disciplinas e desenvolver pesquisas durante um período letivo na Universidade 

Pedagógica de Moçambique (UP). Lá, testemunhei diversos rituais associados ao 

lobolo, rito tradicional que une conjugalmente duas pessoas, conectando-as com uma 

comunidade de vivos e o universo histórico dos antepassados, numa relação 

complexa de parentesco. A prática essencial envolve dar bens à família da noiva para 

realizar uma união reconhecida entre os parentes do noivo e os da noiva. O objetivo 

central da pesquisa consistiu em analisar o sincretismo presente no lobolo. Na 

etnografia realizada, percebi o sincretismo das dimensões religiosas, demonstrando 

que o lobolo é uma tradição dinâmica que envolve múltiplos elementos identitários 

dos sujeitos. Nesse sentido, procurei entender no conjunto de minhas 16 entrevistas 

qualitativas com roteiro semiestruturado, realizadas com amigos e familiares 

presentes nos lobolos que investiguei, como os atores sociais mobilizam signos do 

curandeirismo, do cristianismo e do islamismo, para conversar com os mortos por 

intermédio do lobolo, inclusive com intuito de evitar acontecimentos indesejáveis no 

futuro. Diferente dos pressupostos da ciência moderna, que classificou a tradição dos 

povos africanos como estática, homogênea, e, portanto, hostil a mudanças, o lobolo 

não pode ser interpretado como uma cópia exata de uma prática anterior, porque é 

criado e recriado por meio de interações sociais e históricas, assumindo várias formas 

de acordo com o contexto e a situação social do casal. Analisei os principais 

elementos constitutivos desta prática matrimonial em dois lugares distintos do Sul 

de Moçambique: na Cidade de Maputo e no meio rural de Gaza, na tentativa de 

verificar as diferenças e similaridades entre esses espaços e fundamentar o debate 

sobre o conflito entre a “tradição” bantu e os valores “modernos” ocidentais. Assim, 

percebi que os agentes, discursivamente, tentavam medir a efetividade da “tradição” 

com o argumento de que seria mais incisiva no meio rural que na cidade, uma vez 

que, por conta da “modernidade” presente no meio urbano, a “tradição” e a 

espiritualidade perdiam seus elementos centrais. No fim, concluí, a partir de algumas 

práticas presentes em meus trabalhos de campo e em diálogo com determinados 

autores que esses enunciados tratavam-se de uma disputa discursiva e simbólica na 

tentativa de salvaguardar em que lugar o lobolo é mais incisivo e original. Na 

realidade, em as ambas localidades, o lobolo se misturou com outras práticas, o que 

não fez com que a cultura se perdesse – como se houvesse um lugar para ela se 

achar – pelo contrário, mostrou o efeito fragmentado dos sujeitos e a mobilização 

multifacetada de suas identidades. 
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CASAMENTO TRADICIONAL BANTU: O LOBOLO NO SUL DE MOÇAMBIQUE 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RHUANN LIMA FERNANDES PORTO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Claudia Barcellos Rezende 

Estagiário(s):  
Rhuann Lima Fernandes Porto 

 
Este trabalho resulta de uma pesquisa de campo realizada entre agosto de 2018 e 

março de 2019, no Sul de Moçambique, fruto de intercâmbio de graduação pela 

Diretoria de Cooperação Internacional da UERJ (DCI), cujo objetivo foi cursar 

disciplinas e desenvolver pesquisas durante um período letivo na Universidade 

Pedagógica de Moçambique (UP). Lá, testemunhei diversos rituais associados ao 

lobolo, rito tradicional que une conjugalmente duas pessoas, conectando-as com uma 

comunidade de vivos e o universo histórico dos antepassados, numa relação 

complexa de parentesco. A prática essencial envolve dar bens à família da noiva para 

realizar uma união reconhecida entre os parentes do noivo e os da noiva. O objetivo 

central da pesquisa consistiu em analisar o sincretismo presente no lobolo. Na 

etnografia realizada, percebi o sincretismo das dimensões religiosas, demonstrando 

que o lobolo é uma tradição dinâmica que envolve múltiplos elementos identitários 

dos sujeitos. Nesse sentido, procurei entender no conjunto de minhas 16 entrevistas 

qualitativas com roteiro semiestruturado, realizadas com amigos e familiares 

presentes nos lobolos que investiguei, como os atores sociais mobilizam signos do 

curandeirismo, do cristianismo e do islamismo, para conversar com os mortos por 

intermédio do lobolo, inclusive com intuito de evitar acontecimentos indesejáveis no 

futuro. Diferente dos pressupostos da ciência moderna, que classificou a tradição dos 

povos africanos como estática, homogênea, e, portanto, hostil a mudanças, o lobolo 

não pode ser interpretado como uma cópia exata de uma prática anterior, porque é 

criado e recriado por meio de interações sociais e históricas, assumindo várias formas 

de acordo com o contexto e a situação social do casal. Analisei os principais 

elementos constitutivos desta prática matrimonial em dois lugares distintos do Sul 

de Moçambique: na Cidade de Maputo e no meio rural de Gaza, na tentativa de 

verificar as diferenças e similaridades entre esses espaços e fundamentar o debate 

sobre o conflito entre a “tradição” bantu e os valores “modernos” ocidentais. Assim, 

percebi que os agentes, discursivamente, tentavam medir a efetividade da “tradição” 

com o argumento de que seria mais incisiva no meio rural que na cidade, uma vez 

que, por conta da “modernidade” presente no meio urbano, a “tradição” e a 

espiritualidade perdiam seus elementos centrais. No fim, concluí, a partir de algumas 

práticas presentes em meus trabalhos de campo e em diálogo com determinados 

autores que esses enunciados tratavam-se de uma disputa discursiva e simbólica na 

tentativa de salvaguardar em que lugar o lobolo é mais incisivo e original. Na 

realidade, em as ambas localidades, o lobolo se misturou com outras práticas, o que 

não fez com que a cultura se perdesse – como se houvesse um lugar para ela se 

achar – pelo contrário, mostrou o efeito fragmentado dos sujeitos e a mobilização 

multifacetada de suas identidades. 
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TRAJETÓRIAS ACADÊMICAS: EXPERIÊNCIAS DE COTISTAS DE ESCOLA 

PÚBLICA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Outras Sociologias Específicas 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RAQUEL BALMANT EMERIQUE 

Estagiário(s):  
Diego Cavalcanti de Santana 

 
Historicamente, a UERJ destaca-se como sendo a primeira instituição de ensino 

superior no Brasil a implementar a política de ação afirmativa voltada para reserva 

de vagas para populações específicas, o que representou um importante marco no 

desencadeamento de outras experiências pioneiras que se espalharam por todo o 

país (SANTOS, 2012). As cotas dedicadas aos estudantes do ensino público são as 

mais praticadas no Brasil. Essa modalidade se justifica em função das desigualdades 

educacionais que atravessam o sistema escolar brasileiro em muitas dimensões. O 

presente trabalho teve como principal objetivo investigar casos de estudantes de 

família de baixa renda que acessaram o ensino superior, por meio das ações 

afirmativas destinadas às cotas de escolas públicas. Como procedimento 

metodológico, foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas. Os estudantes 

entrevistados expuseram elementos marcantes das suas trajetórias escolares até o 

acesso à universidade, possibilitando a análise das particularidades de cada itinerário. 

Com base no método da sociologia dos indivíduos, utilizada por Bernard Lahire 

(2004), foram analisados aspectos da vida familiar e do período escolar até a decisão 

de prestar o vestibular. Procurei compreender a relação que esses estudantes 

mantiveram com o saber desde os tempos de escola até o presente momento, 

enquanto alunos do ensino superior (CHARLOT, 2002). Foi possível notar 

inseguranças devido à percepção de déficits em suas formações em escolas públicas 

que deixava-os em desvantagens no vestibular. Essa ausência de capital 

informacional sobre avaliações de ingresso no ensino superior (SILVA, 2003) acabou 

refletida no desconhecimento das políticas de cotas, cursos, instituições 

universitárias, isenção de taxas, entre outros elementos relacionados ao vestibular 

no período do ensino médio. O engajamento do discente foi central para a mudança 

dessa perspectiva, pois permitiu a superação das dificuldades decorrentes das 

lacunas formativas e o desconhecimento das etapas necessárias ao ingresso no 

ensino superior. Os cursos pré-vestibulares sociais e gratuitos foram fundamentais 

para uma aproximação dos jovens com a universidade, antes vista como espaço 

improvável e distante de sua realidade. A permanência do estudante e a adaptação 

aos códigos acadêmicos (ZAGO, 2006) se mostraram duas temáticas pertinentes a 

essa nova realidade do ensino superior brasileiro, podendo ser abordadas com mais 

profundidade em trabalhos futuros. Referências: CHARLOT, B. Relação com a escola 

e o saber nos bairros populares; Perspectiva, Florianópolis. v. 20, n. Especial. p. 17-

34. jul/dez. 2002; LAHIRE, B. Sucesso Escolar nos Meios Populares. Editora Ática.1 

edição. 2004; SANTOS, A. P. Itinerário das ações afirmativas no ensino superior 

público brasileiro: dos ecos de Durban à Lei das Cotas. In: Revista de C. Humanas. 

Viçosa. v. 12, n. 2, p. 289-317. julho/dez. 2012; SILVA, J. de S. Por que uns e não 

outros?. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003. 
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COMO VIVENCIAR SITUAÇÕES INTERPESSOAIS NA UNIVERSIDADE: 

HABILIDADES SOCIAIS, MOTIVAÇÃO PARA APRENDER E ESTRATÉGIAS DE 

ENFRENTAMENTO. 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ADRIANA BENEVIDES SOARES 

Estagiário(s):  
Daiane Passos Moco 

 
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

entre 2007 e 2017, as matrículas na Educação Superior aumentaram 56,4%, com 

uma média anual de 4,6% de crescimento. Em relação a 2016, a variação positiva é 

de 3,0% e o número de universitários em 2017 foi de 8,3 milhões. Além disso, as 

Instituições de Ensino Superior (IES) privadas tiveram uma participação de 75,3% 

(6.241.307) no total de matrículas de graduação enquanto, a rede pública participou 

com 24,7% (2.045.356). As políticas públicas voltadas para a expansão universitária 

propiciaram a democratização do acesso ao Ensino Superior surgindo uma população 

de estudantes bastante heterogênea. São alunos que apresentam características 

muito diversificadas como faixa etária, gênero, classe social, procedência geográfica 

e diferentes níveis de formação escolar. Durante esse processo de transição, muitas 

das vezes os alunos são surpreendidos por novas situações que ocorrem no momento 

de ingresso à universidade, havendo subgrupos específicos de estudantes com maior 

risco de abandono e insucesso acadêmico. Portanto, é de se esperar que esse tipo 

de aluno apresente muitas dificuldades logo no seu primeiro ano de graduação como 

o cumprimento de datas para entrega de tarefas, gestão do tempo, rotinas de estudo, 

além de, em geral, apresentarem níveis baixos de competências matemáticas e 

ausência de certas habilidades consideradas importantes como ler, escrever e 

interpretar textos . É consenso entre os estudiosos da área que na transição do ensino 

médio para o ensino superior o estudante experiencia diversas mudanças que podem 

levar a problemas de ajustamento acadêmico. Estas experiências resultam de 

exigências interpostas pelo contexto e às características de desenvolvimento dos 

próprios alunos. Observa-se que os alunos do primeiro ano apresentam dificuldades 

de adaptação ao contexto universitário. Os relatos mais frequentes englobam o 

atendimento as exigências acadêmicas, o relacionamento com os amigos, a formação 

de grupos na turma e a habilidade de inserir-se e transitar entre os grupos, 

relacionamento com professores, administração financeira, dentre outros. Tendo em 

vista os problemas apresentados, foram confeccionados folders informativos sobre 

serviços e infraestrutura do Instituto de Psicologia que foram distribuídos para os 

períodos iniciais do curso. Também foram realizados vídeos sobre “como superar 

dificuldades interpessoais na universidade” de forma a mostrar formas competentes 

de lidar com situações interpessoais consideradas difíceis e que exigem o uso da 

assertividade. Por último, foi realizada uma roda de conversa sobre “como gerenciar 

seu tempo” de forma a identificar problemas e sugerir melhor adequação e manejo 

do tempo para atender a todas as demandas universitárias. 
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LÓGICA PENAL NA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO NO BRASIL. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
WBEMAR RAYFF DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Estela Scheinvar 

Estagiário(s):  
Lukas Lobo Santos 

Rafael da Cruz 

 
Nosso trabalho tem por intenção analisar os regulamentos das escolas no Brasil no 

século XIX, orientados pela Lei de Primeiras Letras, de 1827, que insere o método 

mútuo/lancasteriano para o trabalho pedagógico. Para tanto, pesquisamos 

documentos que estão em poder do Arquivo Nacional, tais como materiais da 

Inspetoria d'Instrução Pública Primária e Secundária da Sociedade da Corte, que 

encontram-se divididos por estados (províncias). Fundado no contexto da Revolução 

Industrial, o método mútuo trouxe à tona inovações e práticas que se alinham com 

plenitude às novas demandas da sociedade capitalista, à época em consolidação. O 

método faz funcionar a escola como uma máquina de ensinar com rapidez, assim 

como estabelece uma estrutura profundamente hierárquica e se solidifica por meio 

de relações de punição/recompensa, utilizando o mecanismo da vigilância com muita 

eficiência. Nele, o professor perde a autonomia e o ensino passa a ser aplicado pelos 

próprios estudantes. Conforme fossem avançando assumiam a condição de 

monitores, atuando tanto como professores para as classes anteriores, como 

responsáveis pela aplicação de tarefas. É possível perceber a preocupação com a 

regulação da conduta dos alunos em documentos como o regulamento da escola 

primária Kopke (1888), ou da Escola da sociedade d'Instrução elementar do Rio de 

Janeiro (1834), que descrevem que alunos deveriam ser punidos com imobilidade ou 

estado de silêncio, por exemplo. Nesse sentido, vemos a consolidação da lógica penal 

aparelhada pela relação de vigilância e sistematização do julgamento coletivo. Essas 

referências nos mostram como a lógica penal, para regular condutas, atravessa as 

práticas pedagógicas e influencia a estruturação da escola. Destacamos, também, 

mudanças nos modos de controle social trazidas pelos novos métodos pedagógicos 

que priorizam os castigos morais em detrimento dos tradicionais constrangimentos 

físicos, como modo de incorporar elementos que irão sustentar os mecanismos 

penais. Para muito além do conteúdo disciplinar, há um sentido pedagógico de formar 

novas relações sociais, diferenciadas do modo de conviver e trabalhar da sociedade 

pré-industrial. Assim, entender as produções subjetivas, acessando práticas que se 

atualizam na governamentalização da infância e da juventude, enfatiza políticas de 

produção de relações pedagógicas sustentadas em um saber que acompanha as 

formas de controle biopolítico da sociedade dos séculos XIX e XX. Autores como 

Michel Foucault, Cesare Beccaria e Joseph Lancaster são fundamentais para as 

análises realizadas. 
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POBRES E LOUCAS: STELA DO PATROCÍNIO ENTRE DITOS E ESCRITOS 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
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Supervisor:  
RENATA PATRICIA FORAIN DE VALENTIM 

Estagiário(s):  
Heloísa Helena Alves dos Santos 

 
Stela do Patrocínio foi uma mulher diagnosticada como esquizofrênica que viveu 

reclusa durante quase 30 anos, desde a década de 60, na Colônia Psiquiátrica Juliano 

Moreira, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Em 1986 a artista plástica e 

professora Nelly Gutmacher e Carla Guagliardi, também artista, montaram um ateliê 

na instituição onde Stela vivia. O objetivo deste ateliê era incentivar a expressão dos 

internos através da arte. Stela participou dele desde o início, mas ao contrário dos 

demais, não gostava de desenhar. Stela se destacou dos outros internos por sua arte 

com as palavras. Por vezes chegava mesmo a falar sozinha. Com a escolaridade até 

o ensino médio, Stela não redigiu seus textos, mas alguns ficaram gravados em fitas 

K7. Essas falas foram transcritas e se transformaram num livro póstumo, “Reino dos 

bichos e dos animais é o meu nome,” organizado pela psicóloga Viviane Mosé, e 

lançado em 2001. A fala de Stela expressa reflexões existenciais usando termos de 

sua realidade de mulher negra, pobre, marginalizada e considerada louca. Talvez o 

modo de falar de Stela revele inicialmente frases desconexas, contudo, a 

“universalidade da poesia” permite tal liberdade porque o leitor é que dará sentido à 

produção advinda da subjetividade do poeta ao escrever, no caso de Stela, ao falar. 

O objetivo desta pesquisa, através da Psicologia Fenomenológica Existencial, 

reafirma o discurso de Stela do Patrocínio como arte, pois há questionamentos sobre 

se o que Stela produziu se enquadra ou não nessa categoria. Esta abordagem 

psicológica vê o ser que convive no mundo e está nele. E embora tendo sido 

diagnosticada como esquizofrênica há uma linguagem em Stela que apresentaria e 

poderia ser capaz de descrever sua realidade interna. Stela habitou um lugar 

geográfico e um tempo cronológico concretos e mesmo em uma situação limite como 

reclusa em um sanatório, ela conviveu com pessoas recebendo influência delas e 

influenciando-as também. A metodologia deste trabalho se dá a partir da pesquisa 

bibliográfica que está sendo levantada, tanto de fontes tradicionais, como livros, 

quanto de fontes digitais, como sites especializados, ambos analisando a poesia de 

Stela e a relacionando à psicologia fenomenológica. A pesquisa vai se construindo e 

parece tornar-se imperativo relacionar e situar a produção discursiva de Stela como 

arte, levando em consideração que o sujeito que recebe a arte é que dá sentido a ela 

e a reconhece como tal, e que antes de tudo, o essencial é o ser estar no mundo e 

em relação com ele. As primeiras aproximações com a análise da obra de Stela e da 

sua condição social e de gênero apontam para uma realidade de abandono familiar e 

de miséria, reforçados pela estrutura tradicional e ultrapassada de tratamento aos 

pacientes psiquiátricos brasileiros, superada, contudo, por sua criação artística que 

ultrapassou a clausura do manicômio e alcançou o mundo. 
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LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

E BIOLOGIA DA FFP/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
AMANDA LIMA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Jéssica da Paz Bernardino 

 
Neste trabalho apresentamos a construção do banco de dados e a catalogação dos 

materiais didáticos encontrados no Núcleo de Pesquisas e Ensino de Ciências 

(NUPEC), produzidos pelos licenciandos do curso de Ciências Biológicas da FFP/UERJ. 

Para tanto utilizamos o programa Minibiblio, uma biblioteca virtual gratuita disponível 

na web que tem por finalidade ajudar na organização e empréstimos de materiais. É 

importante salientar que a produção desses materiais no curso de formação de 

professores de ciências se dá em diferentes contextos formativos, desde contextos 

disciplinares até atividades extracurriculares. Portanto, esses materiais encontram-

se dispersos em diferentes ambientes da Instituição sob a responsabilidade de 

diferentes sujeitos. Os materiais foram classificados em duas grandes categorias, a 

saber, modelos didáticos e jogos didáticos. Foram identificados 82 modelos didáticos 

e 44 jogos didáticos. De cada categoria foram extraídas as seguintes informações 

para alimentar o banco de dados, a saber: nome - o título do modelo didático; Editora 

– autores do material; Local - localização do modelo na instituição; Categoria – 

contexto de produção do material; Assunto – a qual conteúdo disciplinar da Biologia 

o material se refere; Classe – a qual segmento da educação o material é destinado 

(fundamental, médio, superior). Identificamos 51 (62%) modelos voltados para a 

disciplina de zoologia, 12 (15%) modelos voltados para a disciplina de parasitologia, 

4 (5%) modelos para biofísica e anatomia, 3 (4%) para citologia e embriologia, 2 

(2%) para genética e ecologia e apenas 1 (1%) modelo para evolução. Em relação a 

classe: 37 modelos voltados para o ensino fundamental, 28 voltados para o ensino 

superior e 17 modelos voltados para o ensino médio. O contexto de produção desses 

materiais está relacionado às disciplinas obrigatórias do curso tais como Zoologia IV 

e V, Parasitologia, Biofísica, Anatomia, Biologia Celular, Embriologia, Genética, 

Ecologia, Laboratório de Ensino III e IV e a um evento realizado no INE (Instituto 

Nacional de Educação para os Surdos). Oito professores contribuíram em onze 

disciplinas. Dos 44 jogos didáticos, 17 (38%) jogos são voltados para zoologia, 5 

(11%) voltados para genética e anatomia, 4 (9%) para citologia, 3 (7%) ecologia e 

evolução, 2 (4%) para botânica e embriologia, 1 (2%) microbiologia, bioquímica, 

parasitologia e 1 (2%) fora do ensino de biologia cujo o tema são museus. Foram 

registrados 27 jogos para o ensino médio, 14 para o ensino fundamental, 2 para o 

ensino superior e apenas 1 para o ensino especial - educação de cegos. Identificamos 

cinco jogos incompletos faltando regras e/ou peças. É de suma importância a criação 

desse banco de dados no contexto do projeto, pois este visa criar uma memória sobre 

a produção de matérias didáticos na formação inicial de professores, bem como 

auxiliar no controle sobre manutenção e empréstimos destes a escolas parceiras da 

universidade. 
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A COORDENAÇÃO DE CURSO COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO AMPLIADA 

PARA A PEDAGOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PAULA DA SILVA VIDAL CID LOPES 

Estagiário(s):  
Ainá Dionisia Santos Bawa 

 
O projeto “Apoio Acadêmico à Coordenação de Graduação” abarca as atividades 

gestoras do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, situada no Campus 

Maracanã, em sua modalidade presencial. A relevância do projeto está na ampliação 

da formação do estudante de Pedagogia, considerando-se a intencionalidade das 

atividades propostas. O objetivo é proporcionar um conhecimento diferenciado 

acerca das rotinas e procedimentos administrativos e acadêmicos concernentes tanto 

ao Curso e à Faculdade, quanto à Universidade em termos amplos. Os estudantes de 

Pedagogia são motivados a refletirem sobre diferentes movimentos e espaços 

formativos e este projeto busca atender à demanda dos alunos por oportunidades 

mais aproximadas de um perfil gestor da formação em Pedagogia. Articulado ao 

"Projeto de Apoio à Coordenação do Curso de Pedagogia", a estudante, atuante em 

EIC, realiza atividades integradoras e complementares aos dois projetos. As 

atividades possibilitam que a bolsista acompanhe a Coordenação do Curso em 

processos diversos que envolvem a dinamicidade de relações entre professores, 

alunos, funcionários e equipe gestora da Faculdade de Educação. Neste projeto, é 

possível vivenciar ampla experiência na área de gestão pedagógica, através de um 

universo pouco explorado nas Licenciaturas. Assim, verifica-se a amplitude gerencial 

que se destaca através de estratégias e procedimentos de acolhimento aos alunos e 

de atendimento nas mais diferenciadas situações que envolvem a vida acadêmica 

dos mesmos, bem como o acompanhamento e organização de reuniões com os 

alunos do curso. O projeto representa, portanto, real oportunidade de ampliação de 

experiências em práticas educativas, a partir de uma visão que não reduz a sala de 

aula como único espaço de formação de professores. A contínua revisão dos 

procedimentos da Coordenação faz parte da pauta constante de atividades e envolve 

a avaliação da bolsista. Como perspectiva futura, pretende-se dar continuidade às 

atividades já em desenvolvimento, em especial, o acompanhamento acadêmico dos 

alunos do Curso de Pedagogia no processo de Reforma Curricular que será 

implementado em 2020. Também são atividades neste projeto: Acompanhamento 

de processos diversos e de requerimentos de alunos relativos à sua vida acadêmica 

no curso; Pré-análise de processos que chegam à Coordenação, para posterior 

encaminhamento à Coordenadora, que procede à avaliação final; Atendimento ao 

público, em sua maioria, constituído do corpo discente do Curso; Apoio à realização 

de eventos e de projetos diversos desenvolvidos no âmbito do Curso de Pedagogia e 

da Faculdade de Educação. 
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A IMPORTANCIA DOS CONTEÚDOS INTERDICIPLINARES NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Jalila dos Anjos do Nascimento 

 
A Educação Física escolar por muito tempo foi atrelada a melhoria da aptidão e das 

habilidades físicas com o intuito de promover os desportos, mas as aulas de Educação 

Física vão muito além dessa pespectiva. Segundo Daolio (1996) as aulas de Educação 

Física são o conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento criadas pelo 

homem ao longo de sua história, através dos jogos, das ginásticas, das lutas, das 

danças e dos esportes. Logo a abordagem política, social e cultural também são 

temas de enriquecimento dos debates e idealização das atividades durantes as aulas, 

atraindo os alunos para temas referentes ao seu cotidiano, além da contrução de um 

pensamento crítico. Educar com qualidade sociocultural significa educar para o 

respeito à diversidade cultural e para o cuidado em relação ao outro, rejeitando 

qualquer forma de opressão ou de dominação, Gadotti(2011). A Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (2017) propõe o diálogo entre os conhecimentos e saberes 

dos diferentes componentes curriculares, impulsionando a aprendizagem dos 

diversos temas existentes de maneira prática. Deste modo, a BNCC tematiza as 

práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, 

entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, 

produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Assim, o movimento 

humano estará sempre inserido no âmbito da cultura, não se limitando a um 

deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. A 

partir disso, entendemos que os princípios que defendemos como essenciais na 

prática educacional estarão privilegiados, através da ludicidade e dos conteúdos 

abordados, dando espaço a esponteneidade do jogo e da brincadeira, permitindo que 

o aluno revele muito sobre suas representações do mundo e seu universo relacional, 

sendo com isso um agente facilitador do processo educacional. Quanto ao ensino da 

Educação Física, entendemos não apenas como uma forma de aperfeiçoamento das 

qualidades exteriores e materiais do homem, mas também como o caminho para a 

formação humanista do aluno, onde a crítica do conhecimento e a reflexão constante 

o tornam um agente participante e consciente da sociedade em que vive. Este estudo 

se enquadra nos pressupostos que defendemos como fundamentais para uma 

Educação Física escolar de qualidade, como uma proposta diferenciada de fazer e 

pensar o conhecimento, de forma efetiva e comprometida com o processo de 

construção da cidadania dos alunos. 
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A PEDAGOGIA NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SÃO 

GONÇALO: MEMÓRIAS, PERCURSOS E MUDANCAS (1994-2019) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARILENE ANTUNES SANT`ANNA 

Estagiário(s):  
Marley Proença dos Santos 

 
Em 2019, o Curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores 

completará 25 anos. No âmbito de uma comissão formada por professores(as) e 

alunos(as), estão sendo planejadas e executadas atividades, como por exemplo 

palestras, seminário, exposição, criação de logomarca, que trazem o compromisso 

de promover uma reflexão acerca da trajetória percorrida pelo curso e das relações 

construídas com o campo da pedagogia no Brasil e particularmente, junto aos 

processos educacionais do município de São Gonçalo. Como participantes do presente 

projeto, acompanhamos e colaboramos com o desenvolvimento das ações propostas. 

O projeto, intitulado “A pedagogia na Faculdade de Formação de Professores de São 

Gonçalo: memórias, percursos e mudanças (1994-2019), apresentado a Sub-Reitoria 

de Graduação no início desse ano, foi gestado para contribuir no resgate dos 

itinerários construídos ao longo desses 25 anos que se constituíram pela formação e 

produção de trabalho dos docentes, discentes, gestores que estiveram ou estão ali 

atuantes. As etapas do trabalho contemplam: (a) levantamento das monografias 

defendidas pelos(as) estudantes no final da graduação em Pedagogia; (b) conhecer 

o perfil dos(as) graduandos(as) do curso de Pedagogia ao longo do período 

destacado; (c) estabelecer contato e realizar entrevistas com docentes que 

participaram do curso. Nos primeiros cinco meses do projeto, os resultados foram os 

seguintes: (a) elaboração de uma ficha de catalogação das monografias (com dados 

que trazem o nome do estudante, do(a) orientador(a), título, período e ano da 

defesa, palavras-chaves, resumo, referências bibliográficas do trabalho, etc.) ; (b) 

levantamento já concluído de aproximadamente 280 monografias disponibilizadas no 

site da FFP; (c) início da catalogação de monografias impressas e gravadas em CD 

na biblioteca da faculdade; (d) lançamento das informações alocadas nas fichas em 

um banco de dados. Ao longo do período, a bolsista participou de atividades do 

NIPHEI – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação –, grupo de 

pesquisa das coordenadoras do projeto e realizou leituras de textos que tratam dos 

cursos de pedagogia no Brasil e, em particular, do perfil do nosso curso no município 

de São Gonçalo. As próximas etapas do trabalho darão continuidade ao levantamento 

das monografias iniciado na biblioteca da faculdade, atualização desse conjunto de 

dados no site da FFP; e ainda, participação na organização de um seminário com 

estudantes, egressos, docentes que discutirá a história e as mudanças atravessadas 

pelo curso de Pedagogia na graduação e pós-graduação. Outras atividades como a 

premiação da logomarca de 25 anos do curso e a realização de uma exposição 

também estão sendo planejadas para o segundo semestre desse ano. 
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A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NAS LICENCIATURAS A DISTÂNCIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA LETICIA CAUTELA DE ALMEIDA MACHADO 

Estagiário(s):  
Leticia Pereira Viana 

 
Introdução: Este trabalho se justifica pela atual demanda, no campo educacional, de 

estabelecimento de uma relação entre os componentes curriculares de formação de 

professores nas licenciaturas, as formas contemporâneas de organização curricular 

em modelos educacionais à distância e a diversidade de repertório instrumental que 

estes modelos podem favorecer. Objetivo: O desafio posto é o de comparar a 

formação pedagógica das licenciaturas que compõem o Consórcio Cederj com outros 

cursos de licenciatura à distância oferecidos por universidades no Estado do Rio de 

Janeiro, de modo a verificar como se organizam as disciplinas pedagógicas em suas 

respectivas matrizes curriculares. Material e métodos: Realizou-se um estudo de 

natureza teórico-prática. Inicialmente verificou-se no Cadastro Nacional de Cursos e 

Instituições de Educação Superior (E-mec) quais universidades oferecem cursos de 

licenciatura a distância no Estado do Rio de Janeiro, bem como quais se encontram 

regularizados. Foram identificadas 44 universidades que oferecem 250 cursos de 

licenciaturas no Estado. Deste número foram selecionados os cursos equivalentes 

àqueles que compõem o Consórcio Cederj, a saber: Ciências Biológicas, Física, 

História, Geografia, Matemática, Letras – Língua Portuguesa, Química e Turismo, 

perfazendo um total de 118. Na etapa seguinte, verificou-se, deste total, quais os 

cursos que em suas matrizes curriculares disponibilizavam a carga horária de suas 

disciplinas pedagógicas, excluindo do estudo aqueles que não atendiam a esse 

parâmetro. Optou-se, ainda, como critério de escolha das universidades que 

comporiam este estudo, considerar apenas aquelas que oferecessem, no mínimo, 4 

licenciaturas equivalentes às do Consórcio Cederj. Após tal análise, atingiu-se o 

número de 8 universidades e 47 cursos de licenciatura. Deste total, analisou-se as 

matrizes curriculares disponibilizadas pelas universidades em seus sites, verificando-

se quais os componentes pedagógicos que as compõem. Resultados e Discussão: Os 

componentes pedagógicos obrigatórios que compõem as licenciaturas do Consórcio 

Cederj são organizados em três blocos: os Fundamentos da Educação (240h), as 

Práticas de Ensino (180h) e os Estágios Supervisionados (420h). Para este estudo, 

as disciplinas pedagógicas dos cursos analisados foram agrupadas utilizando o 

mesmo critério e identificou-se as seguintes variações: a carga horária dos 

Fundamentos da Educação variou entre 140 e 800 horas; as Práticas de Ensino entre 

80 e 680 horas e os Estágios Supervisionados entre 330 e 500 horas. Conclusão: 

Observar as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura a distância e analisar o 

espaço reservado às disciplinas pedagógicas representa considerar o papel 

significativo que desempenham na formação docente. Em tempos atuais, em que o 

exercício da docência se configura um desafio, é imprescindível que a formação 

pedagógica possibilite ao licenciando uma prática reflexiva, autônoma e criativa. 
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A GEOGRAFICIDADE DO ALUNO CEGO: EM BUSCA DE UMA ABORDAGEM 

PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANIA REGINA JORGE DA SILVA 

Estagiário(s):  
Mario Pereira de Almeida 

 
O presente projeto se circunscreve nas investigações quanto ao ensino inclusivo de 

Geografia a alunos cegos e com baixa visão. Para isso, formamos um grupo que 

reúne os projetos de Extensão, Iniciação a Docência e Iniciação Científica chamado 

de Laboratório de Ensino Inclusivo de Geografia (LEINGEO). Esclarecemos que, entre 

outras atividades relacionadas aos projetos, tivemos as seguintes leituras: Carlos 

Rodrigues Brandão (2007), "Reflexões sobre como fazer trabalho de campo"; Lev 

Semenovich Vigotsky (2010), "Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem"; e, 

Jean-Marc Besse (2015), "Geografia e Existência a partir da obra de Eric Dardel". 

Para podermos nos conduzir a uma prática, seja de pesquisa seja de docência, e 

frequentar as escolas municipais de Duque de Caxias que atendem alunos cegos e 

com baixa visão, ressaltamos a celebração do convênio entre a UERJ e a SMEDC 

através do Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire (CPFPF). A partir 

do convênio firmado, fizemos a primeira visita a duas escolas e estamos em processo 

de assinatura dos termos de consentimento livre esclarecido para que possamos 

interagir com os alunos em suas atividades escolares cotidianas. A finalidade é o 

estreitamento entre a universidade e a escola para que possamos realizar uma 

pesquisa por observação e pesquisa participante (BRANDÃO, 2007). Justificando a 

necessidade dessas visitas iniciais e as que serão contínuas, nos remontando a Dardel 

(apud Besse, 2015), em que a geografia se refere a uma reflexão sobre as atitudes 

humanas no mundo que dizem respeito à relação do ser humano com a Terra. É 

dessa relação que implica a inscrição do homem na Terra e a inscrição do terrestre 

no humano, o que reconhecemos como sua geograficidade e a constituição do seu 

mundo geográfico. Essa experiência de mundo é antes de tudo existência e só 

podemos acessá-la por meio da experiência vivida, dos sentimentos e dos sentidos. 

Nos surge as questões que levaremos para as nossas visitas e interações nas 

referidas escolas: como é construída a geograficidade pelo aluno cego? Que aspectos 

no seu cotidiano escolar poderá nos dar indícios dessa geograficidade? Como posso 

utilizá-la para uma aprendizagem significativa não só do aluno cego ou com baixa 

visão, mas, também, todos os demais alunos, promovendo assim, a inclusão? No que 

diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, encontramos correspondência 

entre o pensamento de Dardel (2015) e de Vigostsky (2010). quando para esse "as 

origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas 

nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior" (p.25). 

Acreditamos que, tendo por base teórica tanto a fenomenologia existencialista de 

Dardel (2015) como a psicologia cognitiva de Vigostsky (2010) e a abordagem de 

observação participante de Brandão (2007), poderemos desenvolver estratégias de 

ensino bem como materiais didáticos junto com os professores das escolas. 
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ATIVIDADES E EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NO NÚCLEO DE EXTENSÃO DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA CABRAL DA SILVA 

Estagiário(s):  
Daniela Beatriz Santos da Rocha 

 
O programa de extensão da Faculdade de Educação visa incentivar atividades que 

promovam espaços de interação entre a comunidade acadêmica e a população. 

Organiza-se de modo que o ensino e a pesquisa estabeleçam vínculos com a realidade 

local e do país. As atividades, em geral, buscam facultar oportunidades para o 

fortalecimento da pesquisa, assim como do ensino tanto na graduação como na pós-

graduação. O bolsista de estágio interno complementar realiza atividades técnico-

profissionais com base em plano de trabalho específico relacionado à sua área de 

formação, realizando atividades supervisionadas que visam à complementação 

acadêmica. Este estudo tem o objetivo de focalizar a função do bolsista de estágio 

interno complementar e mapear os projetos de extensão que estão sendo 

desenvolvidos na Faculdade de Educação. Há, contudo, um enfoque especial no 

projeto de extensão Rodas Literária na Edu, do qual participo. A metodologia geral 

foi estabelecida a partir de levantamentos quantitativos e qualitativos relacionados 

aos projetos desenvolvidos na EDU. Somam-se 34 os projetos de extensão que se 

encontram ativos na Faculdade de Educação; sendo nove desenvolvidos no 

Departamento de Estudos de Educação Inclusiva e Continuada, três no Departamento 

de Estudos da Infância, quatro no Departamento de Ciências Sociais e Educação, 

treze no departamento de Estudos Aplicados ao Ensino, dois no Departamento de 

Estudos da Subjetividade e Formação Humana e três no Departamento de Estudos 

Específicos em Educação. Um desses projetos desenvolvidos em 2019 denomina-se 

Rodas de Leitura Literária na EDU, coordenado pela professora Dr.ª Márcia Cabral da 

Silva, de quem sou bolsista. A Roda de Leitura acontece sempre uma vez por mês, 

geralmente na última semana. O projeto tem por objetivo criar possibilidades de 

acesso amplo à literatura em suas diversas modalidades- poética, imagética, oral, 

narrativa- por meio de rodas de leitura literárias. De tal modo, nas Rodas de Leitura 

Literária, pretende-se inserir a noção alargada de cânone, incorporando-se os textos 

literários e os autores referidos na tradição, assim como os autores e as obras que, 

ao incorporarem grupos sociais de menor prestígio social, estabelecem rupturas e 

ampliam as relações entre literatura e sociedade (Candido,1985). Destaco, em 

particular, a Roda de Leitura Literária mediada pelo premiado ilustrador Rui de 

Oliveira, que expôs sua trajetória profissional, estudos e técnicas de ilustração, assim 

como a adaptação e a ilustração por ele elaboradas para o clássico A Bela 

Adormecida. Espera- se, assim, contribuir para a formação literária e cultural dos 

participantes da Roda de Leitura Literária na EDU. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELA ÓTICA DOS EX-ALUNOS: UM ESTUDO 

DAS LICENCIATURAS DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Planejamento e Avaliação 

Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUCIA BRAGA LADEIRA FERNANDES 

Estagiário(s):  
Kariny Martins Vieira 

 
A Coordenação de Graduação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ 

desenvolve estudos e projetos que visam à avaliação, à análise do contexto 

universitário, ao aprimoramento dos cursos, ao desenvolvimento dos Projetos 

Pedagógicos e das Propostas Curriculares, contribuindo para a formação plena dos 

graduandos. A Unidade está em processo de reforma curricular dos sete cursos de 

licenciatura, realizando encontros e discussões em diferentes fóruns. Os encontros 

objetivam verificar as mudanças necessárias, buscando manter a identidade 

institucional e implementar a nova resolução, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior nos cursos de licenciatura. 

Portanto, torna-se imprescindível para a Faculdade acompanhar com olhar 

investigativo a forma como será desenvolvido o trabalho de reforma curricular frente 

às demandas legais e às reflexões advindas dos dados apresentados pelo projeto. 

Neste processo, a avaliação institucional torna-se grande aliada, subsidiando 

reflexões e debates, promovendo a avaliação dos cursos e da instituição pela ótica 

dos egressos e evadidos, verificando as contribuições do processo formativo na vida 

profissional e pessoal dos alunos. O acompanhamento de egressos no 

desenvolvimento de sua vida profissional é uma forma de estudar a universidade, 

avaliando as relações estabelecidas com a sociedade, os cursos e as instituições. Essa 

avaliação subsidia o debate e as reflexões sobre as mudanças que se fazem 

necessárias, apontando caminhos a serem construídos e legitimados pelos sujeitos 

envolvidos. Devemos ouvir, também, os alunos evadidos (os que abandonaram o 

curso ou solicitaram transferência), pois por ser um processo de desistência do curso 

e/ou da instituição, constitui importante instrumento para avaliação institucional. 

Outro fato a ser analisado é a permanência prolongada dos alunos nos cursos, 

verificando os motivos, a propensão a evasões futuras, coletando dados para análise 

do currículo atual, apontando as mudanças necessárias e revendo ações que 

possibilitem a permanência do aluno na universidade, no tempo ideal para a 

conclusão do seu curso. A pesquisa é realizada com ex-alunos e alunos com 

permanência prolongada no período de 2009 a 2018, através de questionários online 

e entrevistas, utilizando as abordagens quantitativa e qualitativa. Os dados coletados 

na investigação permitem análises mais aprofundadas do currículo atual, 

proporcionando reflexões e apontando caminhos na reforma curricular. 

 
E-mail: glaucb@uol.com.br 
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ANÁLISE DOS DADOS DA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIAS DA EDU/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ENEIDA SIMOES DA FONSECA 

Estagiário(s):  
Jennifer de Araujo Xavier 

 
A compilação em uma única planilha EXCELL de todos os dados pertinentes à 

trajetória do alunado do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 

(UERJ/Campus Maracanã) pelas disciplinas de monografia (7º e 8º períodos da 

graduação), gerou para a Coordenação de Monografias da Faculdade de Educação, 

melhor entendimento da dinâmica de realização do trabalho monográfico e, 

consequentemente, da conclusão da graduação. Em termos gerais, a análise para o 

período entre 2016 e 2019, aponta que cento e quatro (104) professores da EDU e 

13 professores de outras unidades ou pós-graduandos dos programas de Mestrado e 

de Doutorado da UERJ, orientam um total de 439 alunos inscritos nas disciplinas de 

monografia 1 e 2. Nesse mesmo período (de 2016 até 2019) tivemos 316 concluintes 

equivalendo a 71% dos alunos inscritos em tais disciplinas. No que se refere aos 

departamentos, o Departamento de Estudos da Infância (DEDI) e o Departamento 

de Estudos da Educação Inclusiva e Continuada (DEIC) são os departamentos com 

maior quantitativo de orientandos, embora não sejam os com maior quantitativo de 

professores. Com a maior demanda de orientandos nesses departamentos, eles 

apresentam percentual de conclusões inferior à média para a EDU (71%). Isso pode 

indicar que se houvesse uma melhor distribuição dos orientandos por departamento 

e se todos os professores orientassem trabalhos de graduação, o percentual de 

conclusão poderia ser maior. O desequilíbrio no quantitativo de alunos por 

departamento (15 a 116), assim como no número de orientandos por professor (2 a 

7) também pode estar relacionado às temáticas propostas para o desenvolvimento 

do trabalho monográfico e à disponibilidade dos professores para orientação de 

graduandos. Isso acarreta mais orientandos para determinadas temáticas de alguns 

departamentos e professores em relação aos outros. É possível que os professores 

com mais orientandos tenham uma amplitude maior de temáticas e/ou flexibilidade 

para abordar à luz de seus conhecimentos, temáticas que não sejam tão diretamente 

pertinentes à sua área de domínio. Se os orientandos e orientadores forem 

minimamente flexíveis com as temáticas, há a possibilidade de estabelecer um 

equilíbrio no quantitativo de orientandos por departamento e por professor. Se todos 

os professores divulgassem a importância da monografia na formação do graduando 

de Pedagogia, suas temáticas de interesse e o desejo de orientar trabalhos de 

conclusão de curso de graduação, a distribuição do alunado pelos profissionais da 

EDU seria mais equânime. Há também professores da EDU que lecionam apenas para 

turmas de licenciatura e isso pode ser um indicador de não terem orientandos da 

graduação em Pedagogia. 

 
E-mail: eneida@uerj.br 
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APOIO ACADÊMICO PARA LICENCIANDOS NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DIANA DA VEIGA MANDELERT 

Estagiário(s):  
Gabriela de Souza Rabello 

 
O estágio interno complementar desenvolvido neste projeto consiste na atuação 

junto à Coordenação de Licenciaturas para dar o apoio necessário aos licenciandos 

na Faculdade de Educação. O projeto tem como objetivo principal oferecer ao 

estagiário uma experiência de trabalho de gestão de um órgão acadêmico 

administrativo. Neste sentido, o trabalho desenvolvido vai desde a projeção das 

vagas que deverão ser disponibilizadas nas disciplinas, até o atendimento de casos 

excepcionais como regime de atendimento domiciliar. Outra importante função da 

coordenação tem sido a construção de uma nova cultura entre os alunos para que 

estes não façam inscrição em disciplinas que provavelmente não serão capazes de 

cursar, por motivos variados, até o final do período. Essa campanha tem sido 

importante para que não aconteça a perda de 30% das vagas com reprovações por 

falta ou cancelamentos tardios. Além disso, fazemos o remanejamento necessário 

após o SAID com o atendimento de alunos excedentes que querem cursar disciplinas, 

mas que não conseguiram vaga no período adequado. Essa campanha tem reduzido 

o número de solicitações fora do período. A reforma curricular determinada pela 

resolução nº2/2015 da CNE, também motivou a atuação da coordenação de 

licenciaturas. Fomos responsáveis pela intermediação entre os cursos de licenciatura 

e a Faculdade de Educação no que tange às novas ementas que foram concebidas 

para realizar a reforma. Faz pare do trabalho também o atendimento dos pedidos de 

aproveitamento de estudos, transferências internas e externas etc. Os alunos que 

ingressam no mundo acadêmico muitas vezes não se sentem devidamente acolhidos 

pelas instituições o que é um dos fatores importantes para a evasão de uma parcela 

dos estudantes. Nosso trabalho tem tido como foco justamente demonstrar ao aluno 

sua importância. Desta forma, a recepção das suas demandas tem sido respondida 

o mais rápido possível, com o e-mail que instituímos para a comunicação com os 

alunos. Esse conjunto de atividades faz com que o estagiário tenha uma nova visão 

do trabalho de uma universidade. Ao invés de ser uma pessoa que é atendida, passa 

a ser quem atende o que transforma a perspectiva do estudante. O trabalho de 

gestão tem sido apontado por inúmeras pesquisas como uma das dimensões 

principais para a melhoria do desempenho escolar dos alunos. Assim, consideramos 

que um dos resultados do projeto é a formação de um licenciando cada vez mais 

apto para uma pronta inserção no mundo do trabalho por saber que o aluno é o cerne 

do projeto de transformação social. 

 
E-mail: dmandelert@gmail.com 
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APOIO AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM HISTÓRIA 

DA EDUCAÇÃO E INFÂNCIA - LIEPHEI 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SONIA DE OLIVEIRA CAMARA RANGEL 

Estagiário(s):  
Marcele dos Santos Ribeiro Malaquias 

Marcelle Pauline Rodrigues da Costa Haag 

Mariana da Silva Bulhoes 

 
O projeto tem como interesse contribuir para a viabilização das atividades de apoio 

ao Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação e 

Infância (LIEPHEI), localizado no campus da Faculdade de Formação de Professores 

de São Gonçalo, desde o ano de 2009. Em sua composição o LIEPHEI, objetiva 

produzir, socializar e difundir estudos e pesquisas no âmbito da História da Educação 

e da infância, arregimentando, para isso, uma série de ações direcionadas a 

contribuir para a consolidação e o funcionamento das iniciativas associadas à 

pesquisa, ao ensino e à extensão. Nesta direção, atuamos em várias frentes de 

trabalho que envolve desde a manutenção da sala de pesquisa, envio de comunicação 

no grupo, organização de certificados e cartazes dos eventos, organização dos 

registros fotográficos e fílmicos, organização de palestras, a realização leituras que 

corroboram com a pesquisa e nos acrescentam fundamentação teórica às 

sistematizações dos textos auxiliem a compreender as similaridades, disparidades e 

contribuições entre os modelos de repertório e o método utilizado na pesquisa e 

outras atividades, a exemplo do Curso de Extensão "História, Historiografia da 

Educação: abordagens teórico-metodológicas e uso das fontes", realizado de 25 de 

abril a 01 de agosto de 2018, no ano seguinte, no dia 17 de abril, produzimos a mesa 

"História, Intelectuais, educação: apontamentos iniciais acerca dos conceitos e 

trajetórias do campo" sendo ofertada por professores do nosso grupo de pesquisa e 

em maio, tivemos no IV Seminário Interno “Perspectivas e possibilidades dos estudos 

no campo da História da educação e Infância” com apresentações das pesquisas de 

professores e orientandos de graduação, mestrado e doutorado, todos realizados na 

Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo. O curso contou com a 

participação de professores convidados de diferentes instituições de ensino do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e público-alvo composto por alunos de graduação 

e pós-graduação e professores das redes públicas e privadas de ensino. Neste 

esforço, o LIEPHEI visa estabelecer procedimentos de cooperação em redes de 

informação, disseminação e socialização da produção acadêmica dos pesquisadores 

associados ao laboratório com outras instituições de pesquisa. A produção de 

multimídia em educação associa-se a estas iniciativas, uma vez que instaura 

dinâmicas interdisciplinares que envolvem diferentes áreas do conhecimento na 

apropriação de temas relacionados à cidade, aos sujeitos sociais e as diversas 

práticas instituídas em relação à educação, à escolarização e as formas empreendidas 

de assistência e institucionalização da infância. Em parceria interinstitucional com o 

Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil de (1822-2022), da Universidade Federal 

de Minas Gerais, estamos organizando o Centro Virtual de Multimídia em Educação 

(CEVIME). 

 
E-mail: soniacamara@uol.com.br 
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APROPRIAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE CIDADE CRIADAS POR JOVENS DE 

TERREIRO: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NA REDE SOCIAL 

FACEBOOK 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ILAINA DAMASCENO PEREIRA 

Estagiário(s):  
Handressa Marina Monteiro Amancio Silva 

 
O projeto propõe-se a elaborar um Atlas Geográfico de apropriações e representações 

das metrópoles Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ). A pesquisa registra experiências 

socioespaciais e disputas éticas e estéticas dos jovens de terreiro na cidade, por meio 

de uma cartografia de ações e apropriações, tendo como referências informações 

disponibilizadas em redes sociais, em especial o Facebook. A primeira etapa foi o 

levantamento bibliográfico relacionado a juventude de terreiro em Fortaleza e Rio de 

Janeiro. Na segunda etapa, elegemos observar perfis de coletivos, atividades 

culturais e sujeitos cujas atuações nas duas metrópoles permitissem compreender as 

estratégias de visibilidade e apropriação da cidade. Trabalhamos com uma amostra 

intencional de máxima homogeneidade, pois elegemos os perfis a partir de pesquisa 

prévia na web, utilizando os mesmos descritores de busca da primeira fase do 

projeto, a saber: Umbanda; Catimbó; Macumba; Candomblé; Terreiro; Religião afro-

brasileira/ afro-brasileira; Religião africana; Festa de Iemanjá; Procissão de Oxalá, 

Intolerância Religiosa. No Rio de Janeiro privilegiamos os seguintes perfis: Coletivo 

Malungos – Juventude de Terreiros RJ, Lemi Ayò, Tenda Espirita Boiadeiro, Olhar de 

um cipó, Afoxé Filhos de Gandhi RIO, T.E.B.- Tenda Espirita Boiadeiro. No Ceará 

elegemos: o AFOXÉ Filho De OYÁ, Miguel Ferreira Neto (presidente da Associação 

Espírita de Umbanda São Miguel) e Giuliano Freitas (coordenador do Grupo Cultural 

Toque de Senzala). Os resultados encontrados foram: 211 - Coletivo Malungos, 400 

- Juventude de Terreiros RJ, 320 - Lemi Ayò, 415 - Tenda Espirita Boiadeiro, 522 - 

Olhar de um cipó, 310 - Afoxé Filhos de Gandhi RIO, 150 - T.E.B.- Tenda Espirita 

Boiadeiro e 550 - AFOXÉ Filho De OYÁ, 270 Miguel Ferreira Neto e 302 Giuliano 

Freitas. Os dados coletados são organizados em quadros e as postagens salvas 

integralmente para possibilitar posterior análise e comparação do material. Há 

bastante postagens relacionadas a manifestações, encontros, eventos, vídeos e 

registros das ações dos grupos. Também observamos denúncias de violência, 

preconceito e discriminação. A partir dos quadros observamos imagens, textos, 

vídeos e sons postados na rede como ações por direitos e, principalmente, para o 

reconhecimento da existência dos terreiros e das experiências dos sujeitos a eles 

vinculados. Acreditamos que o atlas, quando finalizado, apresentará, em sua 

cartografia e imagética, iniciativas dos jovens para conquistar visibilidade e 

reconhecimento. 

 
E-mail: ilaina.damasceno@gmail.com 
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AS GEO-GRAFIAS QUILOMBOLAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIEL SIQUEIRA CORREA 

Estagiário(s):  
Mylena Mendonca Hilario 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a primeira etapa do projeto 

"MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA DAS COMUNIDADES 

REMANESCENTES DE QUILOMBO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO", que foi realizar 

um levantamento sobre a quantidade, localização por município e situação dessas 

comunidades. COm isso buscou-se entender em que etapa as mesmas estão no 

processo de titulação, bem como suas características básicas. Ou seja, se são rurais 

ou urbanas, tamanho aproximado, se são certificadas ou estão em processo de 

titulação etc. Como pressuposto metodológico realizamos três etapas. Em primeiro 

lugar foi realizado o debate conceitual e político sobre as comunidades 

remanescentes de quilombos no estado do Rio de Janeiro. O objetivo foi entender 

melhor a relação dessas comunidades com o processo de formação territorial 

brasileiro, identificando as metamorfoses no espaço que constituíram formas de 

resistência no passado e no presente, e de certa forma, também grafaram o espaço 

do Rio de Janeiro. Da mesma forma foi analisado as mudanças políticas nas normas 

que regeram o ordenamento sobre essas comunidades, seja com processos de 

criminalização no passado, e atualmente, processos relacionados a reforma agrária, 

com o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias de 1988, e o decreto 4887 de 

2003. O debate sobre essa dimensão política também perpassou o momento atual, 

de tensões e conflitos, em que a maioria dos processos estão parados. A segunda 

etapa foi buscar no "site" do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) e no "site" da Fundação Cultural Palmares (FCP) os dados das comunidades 

existentes no Rio de Janeiro, para, elaborarmos tanto um quadro da situação das 

comunidades, quanto identificar a localização das mesmas. Nessa segunda etapa 

esboçamos um primeiro mapa, buscando entender padrões de localização e 

contextualização, associando as regiões em que elas se localizam. A terceira etapa 

foi um levantamento bibliográfico dos trabalhos sobre as comunidades quilombolas 

do Rio de Janeiro. Nesse sentido, catalogamos um acervo de mais de 50 trabalhos, 

entre artigos, dissertações e teses. Diante disso, estamos em uma nova etapa com 

o intuito de esquadrinhar as características de 19 das 33 comunidades certificadas. 

Simultaneamente, começamos a realizar idas a campo em dois comunidades 

previamente selecionadas: Santa Rita do Bracuí, do município de Angra dos Reis, e, 

Baia Formosa, do município de Búzios. Essas comunidades foram escolhidas por já 

existir uma entrada nessas comunidades, permitindo serem elas, as duas primeiras 

experiências de cartografia participativa. Esse trabalho foi realizado junto a 

Associação Nacional de Geógrafos (cédula RJ) e o Laboratório de estudos sobre 

Movimentos Sociais e territorialidades da América Latina (LEMTO), coordenado pelo 

Prof. Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves. Reforçamos assim, que o projeto gera não 

apenas um ganho no quesito epistêmico, como resulta na relação com outros grupos 

de pesquisa. 

 
E-mail: gabrielgeo@hotmail.com 
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ATLAS DOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS RURAIS NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PAULO ROBERTO RAPOSO ALENTEJANO 

Estagiário(s):  
Denilson Inacio da Conceicao 

Lucas Gentil Dias da Silva 

Rayanne Costa Rodrigues dos Santos 

 
O projeto do Atlas dos Conflitos Fundiários Rurais no Estado do Rio de Janeiro, faz 

parte do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Geografia Agrária (GeoAgrária), 

desenvolvido no âmbito do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação 

de Professores da UERJ - UERJ/FFP. O trabalho feito pelos bolsistas tem o objetivo 

de analisar os conflitos no campo no estado do Rio de Janeiro. A partir de fontes 

secundárias, são produzidos gráficos e mapas buscando compreender quais são os 

agentes envolvidos nos conflitos e as áreas em que mais ocorrem. O trabalho é 

atualizado anualmente com os dados divulgados pela Comissão Pastoral da Terra - 

CPT sobre os tipos de conflitos, locais e as violências ocorridas no campo. No ano de 

2019, com o lançamento do Caderno Conflitos no Campo Brasil, com os dados sobre 

os conflitos ano de 2018, já conseguimos fazer uma análise dos conflitos da década 

de 2010, mesmo que ainda falte um ano para o fechamento da década. Além dos 

dados sobre os conflitos, no ano de 2019 estamos também produzindo mapas e 

gráficos em relação à titulação dos lotes dos assentamentos rurais realizada pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, órgão responsável pela 

reforma agrária no Brasil. Através dos dados do Incra, o grupo está cruzando os 

dados de três tipos de titulação (Contrato de Concessão de Uso, Concessão de Direito 

Real de Uso e Título Definitivo) por estados e período. A finalidade é analisar a 

evolução da política de titulação de terras da Reforma Agrária, entendendo que a 

titulação definitiva de terras pode ser um novo foco de conflitos pelas terras no Brasil, 

uma vez que as terras outrora destinadas à Reforma Agrária são recolocadas no 

mercado, dando margem à reconcentração e à especulação. No mês de junho, 

começamos a produzir um trabalho, relacionados às temáticas acima, para o 

Simpósio Internacional de Geografia Agrária - SINGA que ocorrerá em Novembro de 

2019, em Recife-PE. No ano de 2019, também participamos de atividades na 

UERJ/FFP, como a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, a JURA, no 

qual os bolsistas foram responsáveis pela montagem da estrutura do evento, na 

faculdade, e apresentação dos trabalhos produzidos, junto com as outras linhas de 

pesquisa do GeoAgrária. Também fomos convidados pelo Movimento dos Atingidos 

por Barragens - MAB, para produzir mapas para um curso de Saúde Ambiental, que 

está sendo realizado no município de Cachoeiras de Macacu, Leste Metropolitano do 

Rio de Janeiro, em parceria com a Fiocruz. 

 
E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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AÇÕES AFIRMATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 2018-2019 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELDER MOLINA 

Estagiário(s):  
David Gomes Lobo dos Santos 

Loin Mana Prado Silva 

 
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA Idealizado pelo doutorando GABRIEL PINHEIRO 

DE SIQUEIRA GOMES, nosso projeto considera a persistência do racismo e o advento 

de ações estatais para sua mitigação. Nós, graduandos, articulamos resultados de 

pesquisas anteriores e em andamento, para promover a qualificação de pessoas 

dedicadas a estudos, gestão e atuação de processos de desenvolvimento social, 

econômico e cultural. Sublinhamos os cumprimentos do Plano Nacional de Direitos 

Humanos e do Plano Nacional de Educação - instituídos; da Década Internacional de 

Afrodescentes (2015-2024) do Sistema Nações Unidas; o pioneirismo da UERJ no 

sistema de cotas raciais; as Leis federais 9.394/1996, 10.639/2003, 11.645/2008 e 

13.005/2014. Assim, temos robustecido um pouco mais os elementos teórico-

conceituais, ético-políticos e metodológicos da promoção de Políticas Públicas e Ações 

Afirmativas. A UERJ como parte de ações sistemáticas de formação de licenciados 

têm se preocupado ao longo do tempo em atender as demandas da sociedade 

fluminense com a qualificação de profissionais com elevado nível de capacidade 

operativa, crítica e analítica. OBJETIVOS Objetivo geral: Possibilitar aos graduandos 

e aos educadres sociais condições de análise da Questão Racial brasileira e as 

Políticas Públicas de Ação Afirmativa, com ênfase para as Universidades. Objetivos 

específicos: Facultar as apropriações de conceitos sobre Raça, Racismo e Democracia 

Racial; Observar os aspectos da desigualdade racial brasileira; Delimitar as 

concepções de Estado e Políticas Públicas no Brasil, com recorte para a política de 

Educação; Discutir as Ações Afirmativas no Brasil, com ênfase no Estado do Rio de 

Janeiro. METODOLOGIA A iniciativa toma parte no Programa de Atividades para a 

Implementação da Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024) da ONU, 

posto que, somos parte da Rede e Cátedra UNESCO sobre Economia Global e 

Desenvolvimento Sustentável (REGGEN) e do Programa Desenvolvimento e 

Educação - Theotonio dos Santos. Trabalhamos com educadores, gestores e 

militantes de movimentos sociais. Através de parcerias com unidades acadêmicas e 

administrativas da UERJ, dos três níveis de governo, do movimento social e sindical, 

organizamos e divulgamos produções do corpo técnico-pedagógico da UERJ através 

de cursos, palestras, capacitações, trabalhos de campo etc. Nossas principais 

atividades são os cursos de Aperfeiçoamento e Iniciamos ministrados de 

setembro/2019 a setembro/2020. Visamos formatos dinâmicos de construção, 

assimilação e divulgação dos saberes e dos fazeres construídos. Os egressos deverão 

redigir um TCC que incorpore os conhecimentos construídos em favor de suas 

instituições e movimentos. 

 
E-mail: ifht.uerj.reggen@gmail.com 
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BIBLIOTECA VIRTUAL DE MEIO AMBIENTE DA BAIXADA FLUMINENSE: O 

USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO APORTE 

PARA DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Diego Escobar Alves 

Merces da Costa Lomar Cabral 

 
A partir da década de 90 as questões ambientais passaram a ser discutidas com 

maior veemência na sociedade, que conforme a Agenda 21 se passou a ter 

necessidade de se monitorar e avaliar o processo de desenvolvimento, assim como 

o estado do meio ambiente e dos recursos naturais, permitindo crescente reflexão e 

conscientização sobre o meio ambiente. Desta forma, ressalta-se a relevância da 

produção e sistematização da informação, contribuindo para o aprofundamento de 

discussões pautadas na relação sociedade-natureza. Nesse sentido projetos que 

tenham como objetivo produzir, organizar e disseminar a informação, a partir de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), sobre o meio ambiente mostram-se 

cada vez mais fundamentais para a sociedade. E corroborando com tal que se 

desenvolve a Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da Baixada Fluminense (BV). A BV 

busca servir como um canal de comunicação entre a instituição cientifica e a 

comunidade, utilizando TICs. A utilização de tal permeia cada vez mais a sociedade, 

uma vez que consiste nos diversos meios técnicos utilizados para transmitir a 

informação, como todas as tecnologias que interferem e mediam os processos 

informacionais e comunicativo. Logo, a Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da 

Baixada Fluminense, a partir de Caixas de Informações com conteúdos desde 

Educação Ambiental, História Ambiental, Dinâmica Ambiental, assim como Sistemas 

Naturais voltados ao conhecimento sobre a Baixada Fluminense, mas partindo da 

premissa do acesso gratuito e de qualidade, gerando um banco de dados ambientais. 

A BV ficava alocada na plataforma da universidade, e foi desenvolvida a partir do 

Programa Microsoft Frontpage, um editor HTML da Microsoft que permite criar e gerir 

páginas e sítios web; alguns especialista na área dizem que a resultante final não era 

de qualidade, logo é um programa que vem sendo superado com facilidade, 

juntamente se utilizava o programa WinSCP, para uso FTP, permite transferências 

seguras nos quais os arquivos não sejam interceptadas por terceiros, segundos 

especialistas não é de fácil uso, não tendo uma interface amigável e gráfica, embora 

tenha vantagem de transferência de arquivos “grandes”, para posterior inserção e 

atualização da informação, entretanto, pelas dificuldades de atualização da biblioteca 

a mesma foi repensada e desenvolvida em novo ambiente e site 

(www.bvambientebf.uerj.br/ ou novo site: https://www.bvambienteuerjfebf.com). O 

projeto da BV tem demonstrado boa resposta ao público, o que gerou a necessidade 

de ampliar a plataforma na Biblioteca Virtual Jovem (BV Jovem), com objetivo de 

gerar ferramenta para professores e ao público infanto-juvenil e ambas as propostas 

têm garantido o acesso dinâmico, democrático das informações ambientais da 

Baixada fluminense, e que atingem um público diversificado. 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CANAL LABORAV: TELEVISÃO, EDUCAÇÃO E PERIFERIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 

Estagiário(s):  
Arthur de Oliveira Ventura 

Lucas Felipe Clajus Pontes 

MARCIO JOSE FERREIRA SARAIVA 

Thiago Henrique Costa Simões Antunes 

Vitória Neris Ernesto 

 
Em seu décimo ano (2009 a 2019), o projeto de pesquisa prática-teórica “Canal 

Laborav, televisão, educação e periferia” mantém seu objetivo específico voltado 

para a área de produção de conteúdo audiovisual para ambientes educacionais, 

incluindo as plataformas interativas e redes sociais para distribuição de nossas 

realizações. Reconhecemos a importância do papel que as mídias alternativas 

assumem substituindo, pouco a pouco, as grandes redes comerciais de comunicação 

na produção de subjetividade dos jovens estudantes e do público em geral. Neste 

contexto, além de investir no espírito de pesquisadores de mídia de nossos bolsistas, 

procuramos estimular suas competências para atuar multiplicadores capazes de 

atender a alunos e professores da FEBF na realização de seus projetos audiovisuais. 

Também realizamos o registro em vídeo das atividades extracurriculares realizadas 

na Faculdade, além de investir na realização de pesquisas na linguagem audiovisual, 

explorando os processos cognitivos que ocorrem durante a aprendizagem através 

das imagens e das práticas de produção. Também aplicamos esta capacitação 

realizando oficinas de criatividade e produção de vídeo para crianças e jovens das 

comunidades em torno da FEBF, introduzindo-os no universo do audiovisual e 

multimídia através da prática. Entre nossos objetivos também está a cartografia de 

nossos procedimentos metodológicos, baseados na aprendizagem criativa via criação 

de problemas, que já deu origem a dissertações de mestrado e apresentações em 

Congressos e encontros acadêmicos nacionais e internacionais. Em sua parte prática, 

já produzimos mais de 86 vídeos que estão disponíveis em nosso canal no Youtube 

(https://www.youtube.com/user/laboravorg). Num mundo onde a subjetividade é o 

maior produto, não podemos deixar que a produção multimídia e audiovisual fique 

restrita aos meios de comunicação de massa. Nossas pesquisas procuram atender a 

interesses educacionais, culturais, artísticos e comunitários criando espaços para a 

integração de invenções, técnicas, modos e processos às práticas educacionais. 

Através do contato com as atividades de criação, produção e distribuição de conteúdo 

audiovisual e multimídia, alunos da FEBF adquirem uma competência a mais. . É 

preciso que a nova geração se aproprie das tecnologias de informação e comunicação 

e se torne capaz de exprimir seus pontos de vista de forma criativa, autônoma e 

colaborativa, daí a importância da realização deste projeto em uma faculdade de 

educação. O Canal Laborav está incorporado à Central de Produção Multimídia 

Kaxinawá. Consolidado, investe em todos os laboratórios da FEBF (rádio, informática, 

audiovisual e de som) produzindo vídeos de forma regular. 

 
E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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CATALOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE UM ACERVO HISTORIOGRÁFICO DOS 

SABERES PSI: LABORATÓRIO CLIO-PSYCHÉ 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA MARIA JACO VILELA 

Estagiário(s):  
Luiza Miranda Mello e Silva 

 
Este trabalho relata um projeto em andamento que visa a catalogação e a divulgação 

de um acervo historiográfico referente ao arquivo pessoal do casal Emilio Mira y López 

e Alice Galland de Mira. A trajetória do casal marca a criação do Instituto de Seleção 

e Orientação Profissional (ISOP), da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro 

(1947), e do clássico teste que ainda hoje é empregado para avaliação psicotécnica, 

visando à habilitação de motorista: o Psicodiagnóstico Miocinético (PMK). Ao longo 

da vida de seu marido e após seu falecimento, em 1964, Alice Mira se responsabilizou 

e se dedicou em preservar os documentos referentes à sua “vida pública”, como 

artigos, entrevistas ou citações de Mira y López em jornais, comprovantes de 

participação em eventos, além de diferentes documentos referentes ao trabalho dos 

dois no ISOP. Estes documentos foram doados pela família em 2015 para o acervo 

do Clio-Psyché – Laboratório de História e Memória da Psicologia (UERJ) em estado 

bruto. O objetivo deste trabalho é, primariamente, a organização e catalogação do 

material, para que, posteriormente, seja disponibilizado para consulta aos 

investigadores e demais interessados no campo da história da Psicologia no Brasil. 

Configura-se como objetivo, também, a formação e capacitação de estudantes no 

desenvolvimento da pesquisa histórica. Inicialmente, todo o material recebido foi 

alocado em um total de 50 caixas-arquivo. Após avaliação preliminar, elaborou-se 

uma classificação para os documentos quanto à forma, a partir de 16 categorias, e 

quanto ao conteúdo, a partir de 15. O método de trabalho compreende também a 

redação de um diário de campo individual, em que as dúvidas e sugestões são 

discutidos em reuniões da equipe. Até o momento foram analisadas 10 caixas, 

totalizando 1061 documentos registrados. Com isso, atesta-se que o acervo possui 

uma alta diversidade de documentos. Como resultados preliminares, foi possível 

encontrar desde correspondência pessoal, publicações científicas e de divulgação, 

ementas de cursos e planos de aula até materiais sobre aplicações de PMK em 

sujeitos africanos e indígenas. Outro resultado relevante foi o protagonismo de D. 

Alice Mira na qualidade de produtora do acervo, destacando-se, ainda, a vasta 

quantidade de documentos referentes à sua trajetória profissional, pouco difundida 

na historiografia da Psicologia da América Latina. Diante do exposto, destaca-se que 

a natureza dos documentos pertencentes a ambos é algo razoavelmente raro no 

contexto da pesquisa historiográfica em Psicologia. Com estes resultados, inclusive, 

já se espera que tal documentação forneça novos dados sobre as atividades do ISOP 

e, em especial, da trajetória de Emilio e Alice Mira. Por fim, é necessário ressaltar a 

importância de projetos como este para a valorização de arquivos pessoais para a 

pesquisa historiográfica, bem como para o incremento da formação dos estudantes 

de Psicologia. 

 
E-mail: jaco.ana@gmail.com 
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CENTRO DE MEMÓRIA DA IMIGRAÇÃO DA ILHA DAS FLORES 

Área temática: Ciências Humanas / História / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIS REZNIK 

Estagiário(s):  
Elissa de Souza Pinheiro 

 
O Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores foi criado em 2011, através de 

uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil. 

O principal objetivo do projeto é promover a reflexão sobre a história da imigração, 

especialmente sobre os sistemas de recepção de imigrantes ao longo dos séculos 

XIX, XX e XXI. Entre os sistemas de recepção, destacamos a Hospedaria da Ilha das 

Flores, fundada pelo governo imperial em 1883 para abrigar os imigrantes que 

ingressavam no Brasil pelo Porto do Rio de Janeiro. Durante sua existência, a 

Hospedaria atendeu não só imigrantes, mas migrantes internos e prisioneiros 

políticos. Em 1966, com a transferência da Ilha das Flores para a Marinha, as 

atividades da Hospedaria foram encerradas. Para narrar as experiências imigratórias 

vivenciadas naquele espaço, desenvolvemos pesquisas em diversos acervos públicos, 

levantando e organizando documentos oficiais, periódicos, fotografias e cartas de 

imigrantes. Além disso, realizamos entrevistas com migrantes, imigrantes e 

funcionários da Hospedaria, possibilitando a coleta de documentos e fotografias 

particulares. Tais pesquisas forneceram os subsídios necessários para a elaboração 

do Museu da Imigração da Ilha das Flores, composto pelo Circuito a Céu Aberto e 

pelo Espaço Expositivo Casa do Intérprete. 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. As pesquisas também possibilitaram a elaboração de mostras 

expositivas; do site do Centro de Memória; de artigos, livros, monografias, 

dissertações e apresentações de trabalhos em congressos. A participação em eventos 

como a Semana Nacional de Museus e a Primavera de Museus, promovidas 

anualmente pelo IBRAM, também permitem a divulgação dos resultados de pesquisa. 

O estreitamento com instituições similares como Ellis Island Immigration Museum, 

Canadian Museum of Immigration, Museo de Inmigrantes de Buenos Aires e Museu 

da Imigração do Estado de São Paulo possibilitou a criação da rede de museus de 

imigração que relaciona o presente e o passado, o local, o nacional e o internacional, 

promovendo a reflexão e o debate sobre um tema cada vez mais atual, fazendo com 

que a UERJ cumpra o seu papel junto à sociedade. 

 
E-mail: lreznik@uol.com.br 
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CICLO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  
Larissa Pereira Rodrigues 

Nicolly Oliveira Caetano 

 
Os Ciclos de Estudos em Alfabetização, projeto iniciado em 1995, têm como objetivo 

discutir e ampliar os conceitos de alfabetização e letramento e suas práticas 

escolares. Inicialmente, promovíamos eventos mensais com palestras e debates 

temáticos, que ocorriam sempre na última segunda-feira de cada mês, das 18:00 às 

20:00 horas, com cerca de 6 (seis) apresentações, durante o ano. Até 2013, já 

promoveu cerca de 85 (oitenta e cinco) palestras destinadas à comunidade interna e 

externa da UERJ.Os palestrantes convidados eram professores da UERJ e de outras 

instituições, especialistas na temática desenvolvida anualmente.Devido a 

dificuldades encontradas de produção de material impresso para a divulgação do 

evento; Impossibilidade de oferecimento de pró-labore a palestrante de outras 

instituições;e falta de apoio da estrutura universitária no reconhecimento da 

socialização do saber por meio de eventos acadêmicos com tais características,foi 

preciso uma modificação nas características originais do projeto.Outro problema que 

concorrreu para a mudança nos ciclos foi uma sequência de greves na Universidade. 

Como o PROALFA não paralisou suas atividades durante as greves, nosso calendário 

de atividades ficou diferenciado do calendário oficial da UERJ. A partir de 2014, os 

ciclos sofreram uma modificação e passaram a acontecer todas as sextas-feiras na 

sala da coordenação do PROALFA, com a participação dos bolsistas, alunos de 

Pedagogia que fazem estágio no Programa e pessoas interessadas das comunidades 

interna e externa. Em 2019 os ciclos passaram a ser realizados quinzenalmente, 

sendo as palestras e oficinas dinamizadas pela coordenação pedagógica do PROALFA 

e por palestrantes convidados. Neste primeiro semestre tivemos cerca de 18 

participantes em cada evento, entre bolsistas do Programa (oito) e estagiários de 

Pedagogia (dez alunos). Além dos coordenadores pedagógicos, contamos com a 

participação dos seguintes profissionais que realizaram palestras e oficinas: Tema: “ 

Gêneros textuais e ensino de língua materna: perspectivas teóricas e práticas” 

Palestrante: Josiane de Souza Soares Tema: “Permanência e desempenho em EJA: 

um estudo sobre eficácia escolar no programa de Educação de Jovens e Adultos do 

Município do Rio de Janeiro” Palestrante: Jaqueline Luzia da Silva Nos ciclos 

trabalhamos temas ligados à leitura, escrita, matemática e literatura.os assuntos 

dinamizados nos ciclos de estudos surgem a partir das necessidades levantadas pelos 

bolsistas do Programa nas aulas e reuniões de supervisão pedagógica. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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CINE CLIO-PSYCHÉ: CINEMA, PSICOLOGIA E ENSINO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA MARIA JACO VILELA 

Estagiário(s):  
Leticia Oliveira Silva 

 
O projeto 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. 

As atividades desenvolvidas refletem o propósito de construir uma ponte direta com 

aquilo que é abordado em sala de aula. A importância do projeto fundamenta-se na 

ampliação das possibilidades do processo de ensino e aprendizagem, além de se 

caracterizar como uma possibilidade de disseminação ampla de conhecimento. 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. Desta forma, temos em vista que o cinema e a psicologia não 

são polos antagônicos, mas partes constituintes de um processo complementar que 

abarcam uma mesma totalidade. Logo, os dois elementos são capazes de 

potencializar os atos de conhecer e aprender quando combinados. Além disso, essa 

é, também, uma ferramenta significativa para a divulgação da psicologia, assim como 

de assuntos ligados à sua historiografia. Através das sessões organizadas, há grande 

ampliação da maneira pela qual se faz a circulação dos “saberes psi” entre diferentes 

instituições brasileiras e estrangeiras, proporcionada pela presença de professores e 

pesquisadores de uma multiplicidade de instituições que possibilitaram trocas entre 

estes saberes. Desde o início do projeto, já ocorreram vinte sessões incluindo 

debatedores da UERJ e de outras instituições. Os participantes são, em sua maioria, 

alunos da UERJ, mas também recebemos alunos, professores e profissionais de 

outras universidades. A partir de uma articulação realizada entre a disciplina 

Emergência e Constituição da Psicologia Científica e o projeto, foi possível a 

ampliação das possibilidades das atividades para os estudantes do primeiro ano de 

Psicologia através de experimentações da utilização de fontes audiovisuais como 

recursos didáticos para o ensino de Psicologia. Assim, o projeto tem tido 

comprometimento com a missão de aprofundar a inter-relação estabelecida entre o 

ensino e as atividades de pesquisa e extensão no interior da UERJ, abrindo caminhos 

para a amplificação da formação acadêmica e respectiva divulgação da atividade 

científica, pilares da relação ensino-aprendizagem. 

 
E-mail: jaco.ana@gmail.com 
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UERJ - CPA/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Planejamento e Avaliação 

Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUBER ALMEIDA DE LEMOS 

Estagiário(s):  
Thais Alves de Azevedo 

 
A avaliação institucional requer um elevado nível de abrangência, de projeção intra 

e extramuros, revelando-se poderosa antena para gestores e implementadores de 

ações políticas no acompanhamento e formulação de políticas educacionais. A 

chamada cultura da avaliação, consideradas a amplitude e a profundidade 

requeridas, muitas vezes confiada a grupos, institutos, entidades, associações etc. 

estruturalmente organizados para esse fim, realiza processos independentes de 

acreditação do ensino superior. Embora sejam muitas as formas de posicionar e 

definir a avaliação, podemos, com poucas distinções entre os autores mais 

consagrados, entendê-la como sendo um processo de julgamento baseado em 

informações confiáveis que conduz à tomada de decisões. A avaliação seja ela 

quantitativa ou qualitativa, como assinalam alguns autores, deve ser baseada em 

fatos e situações que sejam mensuráveis, evitando-se, sempre que possível, as 

interpretações subjetivas de natureza pessoal dos avaliadores. Dentro desse contexto 

e baseado nos princípios da autonomia e autoconhecimento, a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA/UERJ – criada pela Portaria nº 470/Reitoria/2016, de 08/04/2016, 

alterada pelas Portarias 619/Reitoria/2016, de 19/09/2016, 799/Reitoria/2016, de 

24/11/2016, 059/Reitoria/2018, de 22/02/2018, 448/Reitoria/2018, de 02/10/2018, 

tem por objetivo atender à legislação pertinente à Avaliação Institucional, criada pelo 

Ministério da Educação – MEC, por meio da Lei 20.861, de 14/04/2004 e, também, 

pela Deliberação 343 do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro – CEE/RJ 

– de 08/04/2014. Ao longo dos três últimos anos, particularmente, a CPA/UERJ 

trabalhou regularmente, a despeito de todas as dificuldades causadas pela crise que 

a UERJ passou e apresentou três relatórios, sendo um parcial, em março de 2017, o 

relatório final do ciclo 2015-2017 em março de 2018 e o relatório parcial do ciclo 

2018-2020 em março de 2019. Para 2019 o planejamento da CPA/UERJ dá 

continuidade ao ciclo de 2018-2020 que estabelece de partida a consolidação da 

pesquisa de opinião nos três segmentos que compõem a Universidade realizadas em 

2018 e 2019, cujas amostras, compostas de 663 docentes, 11.615 discentes e 557 

técnicos-administrativos, demandou a coleta de dados por meio de questionários em 

meio digital. Dados estes, que serão tabuladas e compostos de gráficos estatísticos 

com análises individuais e comparativas entre os segmentos e com pesquisas 

semelhantes realizadas em 2006, além de produzir vastos bancos de dados que 

permitirão estudos futuros. Estas pesquisas apresentarão tanto aos órgãos 

reguladores: MEC/INEP e CEE-RJ quanto à administração da Universidade um 

mosaico de opiniões e análises que poderão contribuir para as ações de gestão 

estratégica da UERJ e de reconhecimento/renovação de reconhecimento de seus 

cursos de graduação presencial e semi-presencial. 

 
E-mail: lemosgal@gmail.com 
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CONTRIBUIÇÕES PARA A GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A BAIXADA 

FLUMINENSE A PARTIR DE COLEÇÕES DE MAPAS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Evelly Pereira Sales 

 
Ocupação desordenada que cresce em direção as encostas e ao longo dos canais 

fluviais, causando o desmatamento, a erosão e consequentemente assoreando os 

canais, intensificando os processos de enchente, erosão e os movimentos de massa 

têm causado grandes prejuízos, principalmente em ambientes urbanos. Desta forma, 

este projeto aparece como uma contribuição para o aprofundamento sobre o saber 

ambiental da Baixada Fluminense, ressalta-se que uma das maiores dificuldades são 

fontes sobre o ambiente local, com falta de fontes acadêmicas assim como 

informações primárias primordiais no processo de compreensão do uso e ocupação 

do solo e de intervenção nas diversas bacias hidrográficas. Sendo assim, a construção 

de uma coleção de mapas (GeoAtlas) a partir do conhecimento local, pautado no 

município, deve servir de base para construção de informações ao usuário, através 

do qual podemos explicar e informar fenômenos geográficos da realidade próxima ao 

sujeito, criando criticidade sobre a sua qualidade de vida ambiental. No que tange a 

licenciatura, pode-se dizer que as geotecnologias e os SIG são de vasta aplicação no 

campo de Geografia, entretanto seu potencial não tem sido suficientemente 

explorado, pois há uma deficiência na formação inicial, assim como na formação 

continuada de muitos profissionais, principalmente do aluno-professor, isto é, nossos 

futuros professores, essencial para acompanhar os crescentes avanços tecnológicos. 

E é primordial que o aluno-professor tenha capacidade compreender melhor o espaço 

geográfico e que a partir de tal possa capacitar também seus alunos e os tornem 

mais emancipados, capazes de pensar em alternativas para o futuro. Logo, pensar a 

Baixada Fluminense é ter ação sobre esta, é investigá-la e conhecê-la. E é nessa 

lógica que colocamos a dificuldade tanto no levantamento de dados como no não 

privilégio do uso de geotecnologias na grade curricular de nosso curo (Geo-FEBF), 

por conseguinte o projeto tem a responsabilidade de introduzir os alunos nas 

ferramentas geotecnologias, buscando criar atividades que possibilitem buscar, 

editar, organizar, gerar, manipular e produzir dados sobre a Baixada Fluminense, 

além de se ter o compromisso com a democratização da informação, possibilitando 

de forma ágil e relativamente barata de transmitir a sociedade informações que 

interessam a essa como um todo. O desenvolvimento da coleção de mapas e 

relatórios, a partir do geoprocessamento e o sistema de informação geográfica, 

permitem realizar análises tanto simples com complexas, além de privilegiar a 

convergência de diferentes disciplinas científicas para o estudo de fenômenos 

ambientais e urbanos. Em suma, contribuindo para o aprofundamento do 

conhecimento e principalmente no que cerne a caracterização e diagnóstico do 

ambiente da Baixada Fluminense, região de grande relevância ao Estado, assim como 

para a própria Cidade do RJ. 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CURRÍCULO, GESTÃO E CULTURA: A COORDENAÇÃO DE CURSO E A 

FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PAULA DA SILVA VIDAL CID LOPES 

Estagiário(s):  
Aline Francisca Ferreira da Silva 

 
Alocado na Faculdade de Educação/Campus Maracanã, o projeto de EIC intitulado 

"Projeto de Apoio à Coordenação do Curso de Pedagogia" se materializa no 

acompanhamento das atividades de rotina desta coordenação. Um dos objetivos é 

contribuir para a construção de um ambiente acolhedor aos alunos, assim como 

articular as perspectivas acadêmicas, gestoras e sociais do Curso. As atividades 

desenvolvidas pela bolsista do projeto são fundamentais para o desenvolvimento de 

práticas mais aproximadas às realidades de nossos alunos. Uma destas atividades é 

a organização, análise e estudo do componente curricular obrigatório às licenciaturas 

chamado “Atividades acadêmico-científicos-culturais” (AACC). Trata-se de uma parte 

do currículo que é administrada pelos próprios licenciandos e que envolve o 

acompanhamento da Coordenação e da bolsista do projeto. Esse acompanhamento 

se situa como uma das atividades da Coordenação do referido curso. São objetivos 

deste projeto de EIC: a) Orientação dos alunos do Curso de Pedagogia acerca do 

tema das AACC e da importância para sua formação; b) Análise da documentação 

comprobatória trazida pelos próprios e contabilização da carga horária relativa às 

atividades, com vistas à sua inclusão no histórico escolar; c) Ampliação da formação 

profissional da bolsista do Curso de Pedagogia, pelo conhecimento propiciado a 

respeito de atividades e áreas interdisciplinares que assumem importância na 

formação de um licenciado em Pedagogia. O projeto retrata, ainda, direta articulação 

entre a formação no curso de Pedagogia e as práticas educativas vivenciadas em 

projeto de Estágio Interno Complementar. Fazem parte das atividades o acolhimento 

aos alunos que recorrem à coordenação, tendo em vista a intenção de marcar este 

setor de gestão, como espaço de diálogo entre a gestão administrativo-pedagógica e 

as pessoas as quais se destina a atividade-fim de uma universidade – seus 

estudantes. O trabalho desenvolvido pela bolsista revela importante contribuição no 

que diz respeito ao envolvimento da mesma na gestão pedagógica do curso, tendo a 

oportunidade de vivenciar tanto os procedimentos administrativos quanto os 

relacionais e acadêmicos, que envolvem o atendimento e o trabalho co-participativo 

junto aos alunos, professores e funcionários da Faculdade de Educação. Desta forma, 

amplia-se a formação da bolsista na medida em que atua em setor diferenciado, com 

experiências específicas de gestão pedagógica. No que diz respeito às atividades, 

podemos ainda citar: atendimento individual aos estudantes visando orientação 

acadêmica; orientação dos estudantes que necessitem solicitar afastamento por 

algum motivo ou sobre como proceder em relação aos procedimentos legais internos 

a serem tomados;auxílio aos estudantes a melhor organizar seus horários de 

trabalho, estudo e demais atividades (como estágios e bolsas), evitando assim a 

interrupção do curso; organização, logística e planejamento de reuniões para 

atendimento aos alunos. 

 
E-mail: paulacidlopes@gmail.com 
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DEMANDAS SOCIAIS NO ESPAÇO EDUCACIONAL, SOB O VIÉS DE GÊNERO E 

ETNIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DAS GRACAS BRAGA BOTELHO 

Estagiário(s):  
Anne Louise de Souza Guimaraes 

Jessica Carvalho de Castro 

 
A Faculdade de Formação de Professores da UERJ – FFP/UERJ, localizada em São 

Gonçalo, RJ, tem como diferencial a formação de professores para a educação básica, 

oferecendo sete cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Geografia, História, 

Letras Português-Literatura, Letras Português-Inglês, Matemática e Pedagogia. O 

Serviço Social da Unidade está inserido na Coordenação de Graduação, realizando 

estudos e pesquisas que visam contribuir para o pleno desenvolvimento dos alunos 

da graduação. A Oficina “Refletindo sobre Gênero, Etnia e Diversidades” tem como 

proposta promover reflexões acerca do papel social da Universidade na formação do 

professor e os desafios que se colocam para o profissional do magistério diante das 

diversidades e situações de discriminação e preconceito que surgem no seu cotidiano 

como docente. Os atendimentos individuais realizados pelo Serviço Social aos alunos 

da graduação visam desenvolver reflexões e realizar encaminhamentos para recursos 

da comunidade, de acordo com as demandas apresentadas pelos alunos. A 

Universidade tem importante papel na formação de profissionais conscientes de suas 

responsabilidades diante das tensões e conflitos da sociedade, particularmente os 

profissionais do magistério. Diversos autores debatem temas vinculados às questões 

de conflito no ambiente escolar, principalmente relacionados a gênero, etnia e 

Direitos Humanos. Com base nos textos publicados por autores como Jefferson Lee, 

Guacira Louro, Maria Luiza Heilborn, Renato Emerson dos Santos e outros, a Oficina, 

realizada em reuniões quinzenais, propõe reflexões a partir da exibição de vídeos, 

reportagens, textos e charges que retratam a temática proposta, como a 

hierarquização de gênero como construção histórica, violência doméstica, sexismo, 

homofobia, racismo, etnocentrismo, bullying e sistema de cotas nas universidades. 

Os debates visam estimular a reflexão sobre o preconceito contra grupos minoritários 

e proporcionar uma nova visão diante das dificuldades de aceitação do diferente na 

sociedade. O tratamento dos temas é acompanhado de uma análise sobre as 

diretrizes para a formação do professor, previstas nos documentos oficiais, como o 

Plano Nacional de Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional 

Comum Curricular. Todas as atividades contam com a participação do estagiário, 

integrando-o à prática do assistente social e estimulando-o a desenvolver habilidades 

para atendimentos individuais, dinâmicas de reuniões e atividades de pesquisa em 

Serviço Social. 

 
E-mail: mgbbotelho@gmail.com 
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ESCOLA, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO: CONFRONTOS, MARCAS E DESAFIOS 

DA REPROVAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Planejamento e Avaliação 

Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRIZAN SASSON CORREA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Luiza Di Paula Correia Soares 

 
O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências, práticas e as análises 

de documentos como bolsista de estagio interno complementar do projeto “A nova 

configuração do CAp-UERJ e as antigas tensões: Como lidar com a qualidade e a 

excelência de um Instituto de Aplicação?”, coordenado pela Prof.ª Mestre Crizan 

Sasson Corrêa de Oliveira no campo da Avaliação Educacional. Graduanda no 4º 

período do curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

encontro-me vinculada ao Grupo de Pesquisa Formação em diálogo: narrativas de 

professores currículos e culturas (GPFORMADI), no Instituto de Aplicação Fernando 

Rodrigues da Silveira, CAp-UERJ. O objetivo desta pesquisa é identificar o grupo de 

estudantes que sofrem com os mecanismos da manifestação do fracasso da 

instituição, ou seja, os estudantes reprovados ou em processo de reprovação. O 

primeiro passo da pesquisa foi analisar o sistema de dados públicos da UERJ, 

DATA/UERJ - site de informações públicas da Universidade, e investigar os estudantes 

reprovados que permanecem dentro do CAp-UERJ, juntamente com o estudo do fluxo 

de reprovação ao longo dos últimos 10 anos do Instituto. Diante dos levantamentos 

iniciais, em parceria com a Secretaria e o Núcleo Pedagógico analisei as pastas de 

registro de todos os estudantes matriculados em 2018, que sinalizavam em seu 

histórico escolar alguma reprovação anterior ao ano letivo que estavam estudando, 

a fim de identificar a trajetória dos estudantes reprovados, os motivos que levam os 

estudantes a desistirem deste instituto considerado de excelência e os reprovados 

que ainda pertencem ao Instituto. Assim, iniciamos a segunda parte do 

acompanhamento os “reprovados atuais” através da análise Ata do Conselho de 

Classe de 2018, a fim de identificar o resultado final do ano de 2018 desses alunos. 

Este é o primeiro ano da pesquisa, que permanece em andamento, mas que já em 

seus primeiros achados apresenta os anos de escolaridade que mais reprovam, qual 

foi o maior índice de reprovação nos últimos 10 anos, as disciplinas que os estudantes 

mais reprovaram no último ano, as características dos estudantes reprovados e as 

diferentes caminhos curriculares que necessitam de maior investigação, garantia de 

permanência e conclusão dos estudos no CAp/UERJ, ampliando minha experiência 

como futura pedagoga no acompanhamento escolar das diferentes trajetórias dos 

estudantes. É de nosso interesse a continuidade do projeto para que a partir dos 

estudos realizados promover ações, assessorias e propostas pedagógicas que 

atendam aos estudantes dos diferentes anos de escolaridade promovendo sua 

permanência e aprovação no CAp/UERJ. 

 
E-mail: crizansassson@yahoo.com.br 
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ESPAÇO DE CONVERSAS NA MARÉ: PESQUISA E INTERVENÇÃO EM 

CENÁRIOS CONTEMPORÂNEOS 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANA LAZARO RAPIZO 

Estagiário(s):  
Raiane Barreto Teixeira 

 
O Projeto Espaço de Conversas pretende organizar espaços em grupo de encontro, 

reflexão e discussão, sobre temas relevantes nos principais cenários na sociedade 

contemporânea. É inspirado em experiências anteriores e em metodologia de 

trabalho com grupos sistematizada da pesquisadora que propõe o projeto (RAPIZO, 

1998,2001,2004, 2013). Em tal perspectiva, os grupos são campos privilegiados para 

a explicitação de discursos dominantes na cultura sobre os temas que nele circulam, 

assim como por sua possibilidade de diversidade, produção, desfamiliarização, 

experimentação e construção de novos sentidos. O Espaço de Conversas pretende 

atuar em um posicionamento alternativo, considerando que conversações, reflexões 

e trocas de experiências e saberes, como discutido acima, são fontes de 

transformação micro e macrossocial em tempos diversos. Com a ampliação dos 

contextos onde o projeto vem atuando, também estamos pesquisando e 

sistematizando metodologias coerentes com a sensibilidade construcionista social 

que sejam criadas e atendam às necessidades e possibilidades de cada contexto. A 

partir de uma parceria iniciada em 2016, com a Escola Livre de Dança da Maré 

(ELDM), parte do Centro de Artes da Maré (CAM), começamos um trabalho piloto 

com jovens que fazem parte de um núcleo profissionalizante de dança nesta 

instituição. Após encontros com a equipe da Escola e com o grupo de jovens concluiu-

se pela necessidade e benefício de um espaço para promover diálogos. A partir do 

sucesso deste primeiro espaço, o projeto vem ampliando seu alcance, sendo 

chamado a atuar em outros ramos da comunidade e com outros públicos. Tal 

crescimento representa uma demanda crescente de espaços de diálogo, resolução de 

conflitos e desconstrução de antagonismos e promoção de formas relacionais 

alternativas. Atualmente, além do espaço de conversa com os jovens bailarinos, 

também realizamos o projeto com mulheres da turma de consciência corporal do 

Centro de Artes, algumas intervenções pontuais também foram realizadas com 

outras turmas da ELDM, por exemplo, um espaço de conversa com a turma do balé 

infantil. Consonante com práticas colaborativas e dialógicas, o Espaço de conversas 

privilegia o coletivo, a formação e ativação de redes sociais e a criação de recursos 

sociais para a vida social e suas transformações, atuando mais como dispositivo que 

promove a reflexão e criação de práticas discursivas no âmbito da vida social e 

familiar. Também evidenciamos que a participação de alunos neste trabalho capacita-

os para sua prática profissional futura, em tema atual e ampliando as possibilidades 

de atuação no campo das práticas com grupos, famílias e redes sociais. 

 
E-mail: rosana.rapizo@uerj.br 
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ESPAÇO DE CONVERSAS SOBRE DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO CONJUGAL 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANA LAZARO RAPIZO 

Estagiário(s):  
Karoline Baptista Peres 

 
O Espaço de Conversas sobre o Divórcio, inspirado em experiências anteriores da 

professora que propõe o projeto (RAPIZO,1998,2001,2004), pretende promover 

encontros com pessoas que passaram pelo divórcio ou rompimento conjugal em suas 

famílias, ou que estejam interessados pela temática. Os encontros são tanto 

informativos, como baseados em trocas de experiências e saberes entre os 

participantes e/ou entre participantes e profissionais. São conduzidas discussões e 

conversas sobre os temas relevantes das situações de divórcio em diversas esferas, 

desde a social até as transformações da vida cotidiana. O trabalho começa com uma 

divulgação dos encontros e o acolhimento às pessoas que por ele se interessarem e 

que se encaixem no perfil do Espaço de Conversas. Alguns encontros têm temas pré-

definidos, outros estarão ligados à agenda do projeto EmCine e outros ainda serão 

conduzidos atendendo a demandas específicas do grupo. Ao longo dos anos de 

atuação do projeto tem surgido cada vez mais forte a demanda para a discussão de 

outros aspectos das relações familiares na sociedade atual. Por isso estamos 

ampliando o foco do projeto para Relações Familiares na Contemporaneidade. Desta 

forma, o Espaço de Conversas sobre Relações Familiares constitui-se na promoção 

de encontros e conversas em diversos contextos sobre temas sob demanda ou 

propostos pela equipe que permitam a discussão, reflexão e questionamento das 

condições, conflitos e dilemas que envolvem a vida familiar na contemporaneidade. 

Alinhado com o ideal da extensão universitária de democratização do conhecimento 

acadêmico, o Projeto Espaço de Conversas sobre Relações Familiares visa promover 

a discussão e informação sobre temas relevantes da sociedade contemporânea e seu 

impacto nas famílias em formato inovador, fomentando a extensão extramuros. 

Assim, o projeto busca promover a ampliação e continuidade de trabalhos de 

pesquisa que tem sido presente no Programa Pró Adolescente como o Palco 

Acadêmico e o Em Cine. Buscamos cada vez mais uma integração dos projetos 

presentes no programa. Além do divórcio, primeiro tema do projeto, outros temas 

têm surgido como interesse do público que frequenta os encontros. Por exemplo, 

temas das relações pais e filhos, adolescência e conflitos familiares de forma geral 

tem sido demandas a partir dos encontros e da participação do projeto em espaços 

de apresentação de trabalho e disciplinas da graduação. O Espaço de Conversas em 

qualquer tema, privilegia o coletivo, a formação e ativação de redes sociais e a 

criação de recursos sociais para a vida das famílias e suas reorganizações pós-

divórcio, ou diante das demandas da vida contemporânea como um todo. Amplia, 

desta forma a discussão sobre o tema na sociedade, promovendo a integração dos 

saberes locais com saberes acadêmicos, colaborando para a transformação social. 

 
E-mail: rosana.rapizo@uerj.br 
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ELABORAÇÃO DE CARTILHAS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS 

NO ENSINO BÁSICO DE GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANICE ESTEVES AFONSO 

Estagiário(s):  
Kaio Pereira Machado 

 
Os desastres provocados por eventos naturais extremos têm afetado número 

crescente de pessoas em todo o mundo, exigindo ações preventivas e/ou mitigadoras 

em diversos níveis. A Lei Nº 12.608/2012 define a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (PNPDEC), objetivando reduzir os riscos de desastres, prestação de 

socorro e assistência ás populações atingidas.A prevenção dos desastres naturais 

deve ser, portanto, interessar: à Geografia (ciência que estuda a dimensão espacial 

dos fenômenos sociais, físico-naturais e suas relações); ao ensino de Geografia na 

Educação Básica (visando estimular o pensamento espacial e o raciocínio geográfico; 

ao ensino de Geografia Física (aplicando conhecimentos relativos à dinâmica da 

Natureza à educação geográfica). Neste trabalho, sugerimos que os professores de 

Geografia da educação básica produzam materiais de divulgação de informações 

sobre a dinâmica de eventos naturais extremos, visando prevenir a comunidade 

escolar de tais riscos. O objetivo desse trabalho é propor uma estratégia 

metodológica para produção de cartilhas educacionais que mostrem os diferentes 

tipos de processos naturais extremos e de como prevenir a comunidade escolar dos 

riscos a eles associados. Cada professor deve ser capaz de produzir a cartilha com 

seus alunos a partir do levantamento de informações sobre riscos locais mais 

comuns. Neste trabalho, apresentaremos os riscos naturais específicos da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, onde as maiores perdas e prejuízos são provocados 

por os movimentos de massa, as enchentes e inundações, secas, estiagens e 

incêndios. A produção e o uso dessas cartilhas podem contribuir para que os alunos 

entendam mais facilmente as interações entre sociedade e natureza, entendendo seu 

papel como cidadão que dissemina mecanismos de prevenção de desastres naturais 

na sociedade. As cartilhas educativas de prevenção de desastres naturais devem ser 

estruturadas a partir de: a) Apresentação de conceitos básicos de desastres naturais; 

b) Esclarecimentos de como os fenômenos naturais se convertem em riscos para a 

população; c) Apresentação de medidas preventivas, ou de segurança que podem 

ser tomadas; d) Exemplos de situações de riscos (por desenhos, imagens) e 

indicações de como prevenir a população dos riscos mais comum no local de estudo. 

e) Proposição de atividades de fixação de conteúdos de forma lúdica; f) Listagem de 

órgãos locais de defesa e proteção civil e de como entrar em contato com eles. A 

utilização de cartilhas preventivas de riscos naturais na Educação Geográfica 

contribui para a compreensão de fenômenos resultantes das interações entre 

sociedade e natureza, o que deve estar associada ao entendimento do papel do 

cidadão (aluno) na sociedade e de sua responsabilidade em disseminar medidas de 

prevenção a desastres naturais (resolver problemas). O desenvolvimento dessas 

competências pode conduzir à reflexão, crítica e/ou proposição de políticas públicas 

de intervenção espacial. 

 
E-mail: aniceafonso@gmail.com 
  



 
 

245 
 

 

ESTADO DA ARTE DA HISTÓRIA AMBIENTAL NO BRASIL 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LILIA DOS SANTOS SEABRA 

Estagiário(s):  
Jenifer Castro da Silva 

 
Este projeto está inserido no Laboratório de Geografia da Baixada Fluminense – 

LABGEO Baixada Fluminense. Busca diagnosticar o estado da arte da História 

Ambiental, na seara da historiografia contemporânea brasileira. Constitui um esforço 

de compreensão epistemológica deste novo campo do saber e de sua penetração nas 

ciências sociais e naturais. Pretende identificar as bases teóricas, conceituais e 

metodológicas sobre as quais a história ambiental está debruçada, na 

contemporaneidade; bem como, as possíveis controvérsias em torno de sua definição 

e conceituação. Contribui, ainda, para a criação/fortalecimento da rede de 

pesquisadores em história ambiental, no país, uma vez que se preocupa em 

identificar núcleos e temas de pesquisa, no interior da academia, em todo o território 

nacional. Através de pesquisa tipo survey, o projeto, desde 2015, vem contatando 

pesquisadores nas universidades públicas e privadas de todo país, convidando-os a 

colaborar com a proposta. Os resultados são frequentemente atualizados e 

apresentados por meio de gráficos e tabelas. A metodologia adotada, para o tema 

delimitado e para atingir os objetivos propostos, está composta de três etapas 

interdependentes: a primeira se refere aos estudos de material acadêmico, produzido 

no Brasil e no mundo, acerca das bases teóricas, conceituais e metodológicas da 

História Ambiental. Aqui são selecionados e estudados artigos científicos de autores-

referências na questão. A segunda etapa faz a aplicação de questionários abertos a 

pesquisadores em história ambiental no Brasil; buscando dos mesmos o 

entendimento, as limitações e potencialidades deste novo campo do saber. A última 

etapa realiza pesquisas de documentos em site, oriundos dos encontros e redes 

nacionais em História Ambiental, no Brasil, obtendo informações que possam somar 

às demais e responder às questões aqui colocadas, referentes à definição deste 

campo do saber, aos limites da pesquisa, aos temas estudados, às bases teóricas e 

metodologias adotadas. Atualmente, o projeto está entrando em contato com novos 

estudiosos na temática em questão. Um novo mapeamento sobre as regiões norte e 

nordeste do país já está concluído, e questionários já estão sendo enviados. Espera-

se, até o fim deste ano, concluir novas buscas nas demais regiões e instituições 

públicas e privadas do país. O projeto conta com a participação de uma bolsista EIC, 

financiada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Resultados completos da 

pesquisa podem ser acessados pelo site Labgeo Baixada Fluminense. 

 
E-mail: liliaseabra@oi.com.br 
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ESTÁGIO COMO CAMPO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SUELI DE LIMA MOREIRA 

Estagiário(s):  
Lorena Rodrigues Areas 

 
A presente proposta é resultado de um movimento de reflexão sobre o campo dos 

estágios supervisionados realizado no curso de Pedagogia da FFP, que vem 

acontecendo desde 2015, através da reformulação curricular. Objetiva a instauração 

de um espaço de reflexão sistematizado em torno do tema a partir dos trabalhos de 

professores, estudantes e escola parceiras. Propomos a configuração do estágio como 

campo de produção de conhecimentos para a formação universitária de professores, 

compreendendo-o para além da mera instrumentalização mecânica de 

conhecimentos teóricos formulados distantes da prática. O que significa atribuir-lhe 

um estatuto epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática 

instrumentalizada (PIMENTA e ALMEIDA, 2014). Nessa perspectiva, os estágios são 

espaços interdisciplinares, de convergência entre professores/pesquisadores e 

estudantes da universidade com professores e gestores da escola básica. A FFP tem 

nos estágios supervisionados, presentes em todos os cursos das licenciaturas 

oferecidas, um campo de diálogo docente que nos desafia por sua complexidade para 

as diferentes áreas. Este projeto, ao tomar os estágios como objeto de estudos, 

analises e proposições interdisciplinares, compreende-o como campo privilegiado da 

mediação escola-universidade no campo de formação de professores. Aproximar 

escolas de universidades nas ações de formação docente corresponde a questionar a 

centralidade dos processos de formação de professores. Nos perguntarmos como 

constituir um espaço formativo composto de ambas. Os desafios são muitos se 

queremos transformar escolas em locais de práticas reflexivas e universidades, em 

espaços abertos à sociedade, através da construção de um campo ampliado de 

formação docente formulado a partir do diálogo com comunidades epistêmicas 

amplas. Entre os professores do campo de estágios do Departamento de Educação 

observamos que 77% produzem trabalhos científicos para a área através de parcerias 

com as redes públicas de educação presentes no Município de São Gonçalo. Este 

processo de pesquisa indica que iniciamos um trabalho de desterritorialização da 

formação docente, porque questionamos a centralidade da universidade neste 

processo. Sob os princípios aqui destacados podemos afirmar que a universidade não 

pode formar professores sem as escolas. Nos aventuramos na direção de 

construirmos uma dimensão pública para formação docente em São Gonçalo, 

construindo conexões democráticas entre escolas e universidade, teoria e prática. 

Para nós a escola precisa da articulação com a universidade. Inclusive para 

compreender-se como campo de pesquisa, como campo de aventura do 

conhecimento para a educação. Precisa da universidade para enfrentar os ataques 

que sofre e se legitimar. O mesmo vale para a universidade que precisa da escola 

para responder os problemas que possui na formação para o trabalho docente. 

 
E-mail: limamoreirasueli@gmail.com 
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EXPERIMENTANDO O CINEMA NA ESCOLA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FERNANDA FERREIRA RABELO 

Estagiário(s):  
Mariana Nunes dos Santos 

Suziane de Cássia Silva Lima 

 
O projeto CINEMA NA ESCOLA: EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO NO CAP-UERJ, em 2019, 

está se dedicando a elaboração e realização de uma oficina de cinema para os alunos 

do 2o segmento do Ensino Fundamental. Durante dez encontros semanais entre 

agosto e novembro deste ano, pretendemos construir um espaço onde os alunos 

possam experimentar as linguagens do cinema, criar as suas próprias narrativas, 

assim como assistir e discutir sobre os filmes que lhes serão apresentados. A pesquisa 

encontra-se em sua fase final de criação de conteúdos, metodologias e cronograma 

para a oficina. Desde maio até julho, começamos a ler textos de autores que estudam 

a área de cinema e educação, como Alain Bergala, Adriana Fresquet e Maíra Norton, 

para investigar experiências anteriores com o cinema na escola e abordagens 

pedagógicas interessantes em torno do cinema. Porém, acreditamos que o texto de 

bell hooks O olhar opositivo – a espectadora negra tenha sido um norteador para 

selecionarmos os filmes a serem mostrados e também para estruturarmos toda a 

sequência de encontros da oficina. Nesse sentido, decidimos que para além da 

aprendizagem e experimentação dos aspectos formais e técnicos do cinema, como 

por exemplo o uso da câmera, enquadramento, edição e som, nosso repertório de 

filmes a serem apresentados seria constituído por produções de filmes que 

reavivassem os olhares para as culturas e grupos comumente silenciados e que de 

alguma forma participasse do debate interseccional sobre raça, classe e gênero, 

debate esse tão caro para os nossos dias de democracia e direitos humanos 

ameaçados. Portanto, nosso objetivo é, junto aos alunos, durante a oficina, 

experimentar e sensibilizar os nossos olhares de maneira crítica, política e estética. 

Para construir esse repertório de filmes, buscamos sair da produção direcionada a 

grandes públicos, maistream, e conduzir o olhar por um viés crítico sobre curtas-

metragens, filmes independentes ou de baixo orçamento que tratassem 

majoritariamente de cotidianos brasileiros, filmes esses que estamos classificando 

como um "cinema possível". Acreditamos que filmes como Travessia, de Safira 

Moreira e Kabela, de Yasmin Tainá, podem incentivar as produções na oficina. Além 

disso, está prevista em nossos encontros a participação de profissionais do cinema 

para compartilhar as suas experiências e orientar as produções dos alunos, como 

Marina Silva, atriz do filme Travessia e João Paulo Racy, diretor de fotografia. Cada 

pessoa tem um olhar e com ele constrói uma narrativa própria, e que pode ser 

compartilhada e interpretada por outras pessoas. A partir disso e ao buscar esse 

“cinema possível” tentaremos eliminar a distância entre as produções 

cinematográficas atuais e os espectadores para incentivar os alunos a produzirem 

suas próprias histórias. Dessa forma, acreditamos contribuir para novas invenções 

de mundo, autônomas e que apontem as diferenças culturais, raciais e de gênero 

como potência, respeito e amadurecimento social. 

 
E-mail: fernandafrabelo@gmail.com 
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FONTES PARA ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS 

CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLÓGICAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Raiany Nogueira Santos 

 
Estudos históricos e curriculares são significativos para a compreensão do processo 

de construção profissional de professores, desnaturalizando caminhos percorridos. A 

história da profissão docente revela como questões sociais são influenciadoras de 

saberes e práticas (NÓVOA, 1995; LESSARD, TARDIF, 2005). É reduzido o número 

de acervos e núcleos de documentação e memória que preservam documentos sobre 

essa temática e é neste contexto que esse projeto se insere, na busca de fontes e 

organização de arquivos que favoreçam o estudo sobre a formação de professores e 

o ensino de ciências no Brasil. Nas Ciências Naturais e Biológicas é relevante 

considerar a especificidade de saberes, conhecimentos pedagógicos e práticas que 

constituem disciplinas escolares e acadêmicas (LOPES, MACEDO, 2011; SILVA, 

2005). Para o levantamento e o registro fotográfico de fontes textuais e imagéticas 

produzidas a partir da década de 1970, foram realizadas visitas periódicas em 2018 

e 2019 a núcleos de documentação e memória e a setores da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), como o Departamento de Orientação e Supervisão 

Pedagógica, o Núcleo de Memória, Informação e Documentação e Secretaria do 

Instituto de Biologia, visando ao levantamento de documentos e com foco nos 

currículos de cursos de licenciatura e disciplinas acadêmicas em ciências e biologia. 

O levantamento e o registro de fontes textuais e imagéticas também foram realizados 

por meio de consultas em meios digitais, como obras na Biblioteca do Museu Nacional 

e Biblioteca Nacional. Foram consultados diferentes tipos de documentos: processos 

de reformulação de cursos, ementa de disciplinas, atas de reuniões, publicações de 

revistas e jornais, entre outros, e organizados arquivos com documentos textuais 

e/ou imagéticos referentes aos cursos de formação de professores. Neste estudo foi 

priorizado o levantamento de fontes sobre cursos de licenciatura em Ciências 

Biológicas, tendo sido organizados documentos textuais e/ou imagéticos conforme 

temáticas e versões curriculares do Curso de Licenciatura Curta em Ciências e de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UERJ, nos anos 1970 a 1990. O Curso 

de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UERJ foi regulamentado em 1988 e 

em 1991 sofreu mudanças, com aumento do número e da carga horária de disciplinas 

de ensino de Ciências e Biologia. A continuação desse trabalho contribui para 

subsidiar futuros estudos históricos e curriculares sobre cursos de formação de 

professores em Ciências Naturais e Biológicas em instituições de ensino no estado do 

Rio de Janeiro. Apoio: SR-1/UERJ, FAPERJ 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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GEOGRAFIA E LITERATURA SULEADAS POR NARRATIVAS NEGRAS, 

AUTÓCTONES 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MANOEL MARTINS DE SANTANA FILHO 

Estagiário(s):  
Andressa Faria de Oliveira 

 
Como a ciência geográfica poderia buscar expressões autóctones e da cultura 

afrodescendente para compreender a produção do espaço geográfico 

contemporâneo? E qual lugar teriam as narrativas originárias de África e América 

sobre suas próprias geografias? São questões recentes, mobilizadas principalmente 

a partir do diálogo entre a Geografia e Literatura. Trata-se de uma abordagem que 

tem importância na formação inicial dos licenciandos da Faculdade de Formação de 

Professores porque apresenta possibilidades formativas que estimulam um 

pensamento que articula mecanismos de compreensão e representação do mundo 

(seus habitantes, as paisagens, as cidades, o urbano, o rural, entre outros) de uma 

perspectiva inusual. Eis a escolha de abordagem e condução desse trabalho: buscar 

foras de responder às questões indicadas a partir dessa combinação da Literatura 

com a Geografia. Trata-se de um esforço compreensivo analítico que assume pensar 

as paisagens humanas com outras significações buscar visibilizar outros 

sujeitos.Como o projeto encontra-se na fase inicial, alguns poucos objetivos foram 

desenvolvidos nestes primeiros quatro meses. O investimento inicial do grupo está 

focado em, primeiramente construir um vocabulário de compreensão comum no 

Grupo Via Geoliterária, que reúne projetos de ID e EIC, com a participação de 

graduandos e graduandas, profissionais da educação da FFP-UERJ. Especificamente, 

estamos no investimento para construir um diagnóstico dos trabalhos sobre geografia 

e literatura – a partir de dados sobre a pesquisa geografia e literatura em diferentes 

programas de pós-graduação que discutam narrativas com a temática do projeto. 

Posteriormente, elencar um conjunto de obras e autores que expressem em suas 

obras narrativas de povos originários de África e América e propor uma discussão 

sobre a dupla invisibilidade dos modos de pensar, viver e produzir paisagem e 

culturas na Geografia e na literatura contemporânea. O terceiro passo para 2019 é 

conhecer como estudantes de graduação da FFP-UERJ conhecem autores e obras 

literárias fora da perspectiva eurocêntrica. Impossível não relacionar o tema de uma 

Geografia e Literatura que seja pensada a partir de um referencial sul, a partir de 

narrativas de povos originários e negros com o debate sobre a invisibilização de 

povos, culturas e narrativas dominadas no âmbito de uma história colonial, 

eurocêntrica, cristão e masculina. Este é um tema que anima uma parte das ações 

do Grupo Via Geoliterária no âmbito da formação inicial dos professores que se 

desenvolve na FFP. 

 
E-mail: manoelsantanaprof@gmail.com 
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GRUPO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA DE 

PSICOEDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA LORENA QUITERIO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Marwin Machay Indio do Brasil do Carmo 

 
Objetivos. Promover, por meio da participação no Grupo de Orientação Familiar 

(GOF), as Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) de familiares de crianças 

e adolescentes em atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada/UERJ. Buscou-se 

também desenvolver habilidades terapêuticas para a intervenção com grupo e 

promover o repertório de habilidades sociais dos estagiários de Psicologia, utilizando 

a Teoria Cognitivo-Comportamental (TCC) e conhecimentos do Campo Teórico-

Prático das Habilidades Sociais por meio do planejamento e condução do GOF. 

Metodologia. O programa foi composto por 16 encontros semanais. As habilidades 

sociais educativas trabalhadas foram: (1) Princípios de aprendizagem, (2) 

Relacionamento afetivo e envolvimento, (3) Regras e limites, (4) Comunicação 

Positiva; (5) Consequências para comportamentos adequados e inadequados, (6) 

Autoconhecimento e modelo. A avaliação do programa foi feita por meio da aplicação 

de instrumentos pré e pós intervenção (Escalas de Qualidade da Interação Familiar; 

Inventário de Estilos Parentais; Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais 

Educativas Parentais) e análise processual (tarefas de casa, protocolos de observação 

e Avaliação do Impacto Imediato da Sessão). Os dados quantitativos obtidos serão 

analisados por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon e da análise pelo Método 

JT para a investigação da significância clínica e a verificação da confiabilidade das 

mudanças obtidas. Os dados qualitativos estão sendo categorizados por meio da 

análise de conteúdo. Dentre as atividades desenvolvidas pelo estagiário, estão: (1) 

revisão de estudos teóricos e empíricos acerca do Campo Teórico-Prático das 

Habilidades Sociais, da TCC, dos Estilos e Práticas parentais e, sobre infância / 

adolescência; (2) implementação de programas de Habilidades Sociais com os 

familiares; (3) utilização de técnicas cognitivo-comportamentais no GOF. Resultados. 

Os dados qualitativos preliminares indicam mudanças satisfatórias nas práticas 

parentais e nas HSE-P. Os relatos dos participantes sobre as impressões do grupo 

demonstraram impacto positivo sobre diversas áreas da vida familiar, como: i) 

autocontrole (Aprendi a ser menos explosiva. Uma situação ocorreu com o meu filho 

e eu consegui reagir com mais calma – P4; Tanto eu quanto minha filha temos nos 

controlado mais nas discussões [...], eu tenho respirado fundo e saído de perto, 

depois volto e converso com ela – P1), ii) regras e monitoria (Descobri como é 

importante regras claras e objetivas, melhora a rotina e o dia a dia – P7), iii) clima 

conjugal (Estávamos passando por uma situação complicada e o grupo ajudou a olhar 

para o outro, que não sou só eu – P5), iv) comunicação entre pais e filhos (Observei 

uma melhora expressiva na comunicação. Meu filho está mais assertivo e todos nos 

comunicamos mais – P7), v) consequências para comportamentos adequados e 

inadequados (Quando ele apresenta um comportamento adequado, sempre damos 

um reforço como um incentivo – P2). 

 
E-mail: patricialorenauerj@gmail.com 
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GRUPOS PSICOEDUCATIVOS PARA PROMOÇÃO DE RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS POSITIVAS E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANESSA BARBOSA ROMERA LEME 

Estagiário(s):  
Leticia Costa Leopoldino 

 
A população universitária, embora mais heterogênea em relação à idade, ao nível 

socioeconômico e às características étnico-raciais, é um segmento da nossa 

sociedade mais vulnerável para tentativas e atos suicidas. Conforme a Organização 

Mundial da Saúde - OMS, 90% dos episódios de suicídio podem ser prevenidos 

através de ações que levem a promoção da saúde mental dessa população. Uma 

maneira de atuar nessa direção é melhorar a qualidade das relações interpessoais 

por meio do conhecimento, desenvolvimento e ampliação das habilidades sociais (por 

exemplo, assertividade e empatia) e de vida, tais como pensamento crítico e 

reflexivo. Diante disso, o presente Estágio Interno Curricular (EIC) tem por objetivo 

apresentar os grupos psicoeducativos realizados no primeiro semestre de 2019 para 

promover relações interpessoais positivas e prevenir o suicídio com estudantes da 

UERJ. Foram realizadas três grupos, com duração de duas horas cada que abordaram 

as seguintes habilidades sociais e de vida: (1) Assertividade - Manejo de críticas: 

lidar com críticas, dessensibilizar-se diante de críticas, aceitar críticas justas, fazer 

críticas adequadamente, controlar a impulsividade para reagir, rejeitar críticas 

injustas, ouvir críticas com atenção e reconhecer os próprios sentimentos; (2) 

Resolução de problemas interpessoais: desenvolver autoconhecimento diante de 

problemas, compreender que problemas podem ter diferentes alternativas de 

solução, gerar diferentes alternativas de solução para um mesmo problema, 

reconhecer o desempenho dos colegas como fontes geradoras de ideias para geração 

de alternativas, exercitar a criatividade e identificar pessoas ou recursos que podem 

ajudar na resolução de problemas; (3) Trabalhar em grupo: coordenar grupos, ouvir, 

perguntar e responder perguntas, avaliar e acalmar pessoas, analisar situação-

problema, tomar decisões em grupo, demonstrar solidariedade. Participaram de cada 

grupo cerca de 15 estudantes da graduação da UERJ. As atividades contemplaram 

discussões em pequenos grupos para avaliar a compreensão dos conceitos 

apresentados, vivências, relaxamento e recursos audiovisuais (músicas). Os 

resultados da avaliação dos grupos realizadas por meio do número de participantes 

inscritos e índice de evasão, da satisfação dos participantes, nas supervisões e 

encontros semanais demonstraram a ampliação de habilidades sociais, autoestima, 

autoeficácia e apoio social que contribuam para a promoção da saúde mental e a 

prevenção do suicídio. Os dados dos grupos poderão subsidiar futuras intervenções 

com a população universitária. 

 
E-mail: vanessaromera@gmail.com 
  



 
 

252 
 

 

GÊNERO E SEXUALIDADES NOS COTIDIANOS ESCOLARES: RELAÇÕES 

ENTRE A PRODUÇÃO ACADÊMICA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA 

BÁSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
IVANILDO AMARO DE ARAUJO 

Estagiário(s):  
Julia Gomes Fradique 

Viviane Cristina de Jesus da Silva 

 
O presente projeto se coloca como forma de considerar as diferenças, principalmente, 

de gênero e sexualidades no cotidiano escolar como forma de defesa dos Direitos 

Humanos articulados e pensados na dinâmica da escola básica. Pensar em práticas 

que contribuam para promover avanços no sentido de construir maior igualdade 

social ajuda na perspectiva de combate às violências, preconceitos e discriminações 

diversas. Para tanto, impôem necessidades de formação continuada de profissionais 

da educação, de professores em formação nas licenciaturas e de pesquisadores em 

nível de pós-graduação. No ano de 2018, no segundo semestre, foram realizadas 

duas oficinas voltadas para este público. A primeira oficina, OFICINA GENERO NA 

ESCOLA #1: VAMOS CONVERSAR SOBRE GÊNERO? VIOLÊNCIA, DESIGUALDADE E 

DIFERENÇAS NO COTIDIANO ESCOLAR, contou com a participação de 20 pessoas. 

Ela ocorreu no dia 10/10/2018, de 13:30 às 17:30, na FEBF. Esta oficina teve o 

objetivo de discutir as dimensões identitárias de gênero a partir dos princípios da 

identidade e da resistÊncia, identificando violências, desigualdades e diferenças 

relativa às performances de gênero que não se coadunam com a norma padrão: 

heteronormatividade. Houve um acolhimento, dinâmica para debate sobre os temas, 

música, vídeos sobre preconceitos e roda de conversa. A avaliação feita indicou a 

necessidade de atividades como esta oficina acontecerem mais intensamente. A 

OFICINA DE GENERO NA ESCOLA #2: DESIGUALDADES, DIFERENÇAS E 

DIVERSIDADES, foi realizada no dia 22/11/2018, no mesmo horário e também na 

FEBF. Foram realizados 8 encontros (1 a cada mês) na 11a CRE - Ilha do Governador 

em formato de Rodas de Conversas e Oficinas para focalizadas as temáticas 

correlatas: feminicídio, racismo, homofobia, machismo, etc. O projeto vem sendo 

desenvolvido desde 2018, com a participação de professorxs e alunxs das redes 

municipais de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro, além de atender, também outros 

profissionais que atuam diretamente no campo da educação: assistentes sociais e 

psicólogos. O projeto tem como objetivo: promover ações/atividades de formação 

continuada de professorxs, orientadorxs, coordenadorxs pedagógicos e educacionais, 

supervisorxs/gestorxs escolares que visem ao enfrentamento do preconceito, 

discriminação e violência de gênero, que envolvam desigualdades entre os gêneros, 

a orientação sexual e as identidades de gênero não heteronormativas, consolidando 

uma rede de formação de combate às diversas violências. Temos dado centralidade 

às temáticas relativas: ao racismo, à xenofobia, à violência domèstica, à homofobia, 

ao feminícidio. Além disso, temos estudado textos legais, como a Lei Maria da Penha 

(Lei n. 11.340 de agosto de 2006) e Lei do Feminícidio (Lei 13.104 de 09 de março 

de 2015). 

 
E-mail: ivanamaro1967@gmail.com 
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HISTÓRIA INTELECTUAL DA ANTROPÓLOGA AFRO-BRASILEIRA LÉLIA 

GONZALEZ (1935-1994) 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia das Populações 

Afro-Brasileiras 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SONIA BEATRIZ DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Edson Regis Silva 

Juliana da Silva Julio 

 
Consideramos relevante que na Década Internacional dos Afrodescendentes 2015-

2024, cujo tema é “Povos afrodescendentes: reconhecimento, justiça e 

desenvolvimento”, a presença e as contribuições da produção de conhecimento e 

saberes das mulheres afrodescendentes nas regiões da Diáspora Africana sejam 

reconhecidas. O presente resumo refere-se a um recorte do projeto de pesquisa 

“História Intelectual de Mulheres Afrodescendentes nas Ciências Humanas nas 

Américas e no Caribe: Raízes, Rotas, e Epistemologias”, com foco no primeiro 

objetivo que se constitui em identificar e documentar a história intelectual de 

mulheres afrodescendentes de regiões das Américas e do Caribe entre os séculos XX 

e XXI nas Ciências Humanas, que atuaram ou têm atuado sob uma perspectiva 

ativista a partir de instituições acadêmicas, e que tenham concomitantemente 

interlocução com os movimentos sociais femininos, em especial os negros e de outras 

mulheres não brancas. Neste sentido, compreendemos estas mulheres como sujeitos 

intelectuais e políticos fundamentais na constituição e sobrevivência da Diáspora 

Africana. A metodologia se constituiu nas etapas de: (1) levantamento bibliográfico 

e documental sobre a história de mulheres afrodescendentes de regiões das Américas 

e do Caribe entre os séculos XX e XXI nas Ciências Humanas; (2) sistematização do 

material coletado. Para este trabalho apresentaremos o primeiro resultado do 

levantamento que se constituiu na pesquisa sobre a história e trajetória intelectual 

da antropóloga afro-brasileira Lélia Gonzalez (1935-1994). Como resultado de 

pesquisa, reunimos materiais e informações de grande relevância presentes em 

formato de livros, capítulos de livro, artigos, produções audiovisuais, reportagens, 

entre outros materiais. A autora foi aluna da Universidade do Estado da Guanabara 

(UEG), atual UERJ, tendo cursado História e Filosofia. Atuou também como professora 

da rede pública de ensino. E cursou mestrado em comunicação social e doutorado 

em antropologia política. Foi também professora de Cultura Brasileira na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e atuando na instituição como 

chefe do departamento de Sociologia e Política. E foi também professora de Ensino 

Médio no Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (UEG) na década de 

1960. Pesquisa as temáticas de gênero e etnia, e desenvolveu estudos críticos 

importantes no campo das relações étnico-raciais no Brasil e na América Latina. 

Concluímos que estas produções sobre a história intelectual da antropóloga Lélia 

Gonzalez precisam ser reconhecidas e difundidas entre a comunidade acadêmica em 

geral, contribuindo, desta forma, para o acesso a novas e emergentes epistemologias 

na área das Ciências Humanas. 

 
E-mail: soniabsantos@yahoo.com 
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HISTÓRIA DE SÃO GONÇALO: MEMÓRIA E IDENTIDADE 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIS REZNIK 

Estagiário(s):  
Alberto Fraga Pereira 

Beatriz Klem Daudt 

Joyce dos Santos Borges 

 
O Grupo de Pesquisa História de São Gonçalo: Memória e Identidade foi criado, em 

1996, com o objetivo de refletir sobre o local, em sua historicidade, e sua significação 

para a comunidade acadêmica e para a população inclusiva. O foco inicial dos 

trabalhos se relacionou ao município de São Gonçalo, mas, ao longo do tempo, várias 

ações foram realizadas nos municípios adjacentes, como Magé, Itaboraí, Guapimirim, 

Saquarema, Piraí, Rio Bonito, entre outros. As pesquisas possibilitaram a criação das 

Caixas de História, que configuram-se como uma proposta pedagógica com materiais 

elaborados a partir de documentos escritos, orais, iconográficos e cartográficos, 

organizados em conjunto de atividades. As Caixas de História foram distribuídas para 

professores da rede municipal das respectivas cidades, em oficinas realizadas pelos 

bolsistas. A experiência com a Caixa de História possibilitou, em 2015, a elaboração 

de um novo material didático, intitulado “Imigração no Brasil e a Hospedaria da Ilha 

das Flores”. O material foi resultado da parceria com o Centro de Memória da 

Imigração da Ilha das Flores e contou com financiamento da FAPERJ. O CD contendo 

as atividades foi distribuído para professores das redes municipais de São Gonçalo, 

Niterói e Itaboraí em oficinas realizadas na Ilha das Flores. Em 2018, novas atividades 

educativas foram anexadas ao material didático. Outra característica do projeto 

História de São Gonçalo é utilizar a História Oral como uma de suas fontes. Entre 

2017 e 2019, o programa de História Oral entrevistou imigrantes que residem em 

São Gonçalo. Os depoimentos, assim como a documentação particular coletada, 

contribuíram para a elaboração da exposição itinerante “A Presença Imigrante em 

São Gonçalo”, que contou com o apoio da Secretaria de Cultura do município. A 

exposição convida à reflexão sobre deslocamentos populacionais, antigos ou 

recentes, através da história de imigrantes, acompanhadas de fotografias e 

documentos, que expressam as experiências vividas desde a decisão de emigrar até 

o estabelecimento na sociedade gonçalense. Representam, sobretudo, os modos de 

vida quando chegaram ao Brasil, enquadrando experiências, vivências, conflitos e 

valores que nos possibilitam ter um olhar mais amplo de um processo de superação. 

“A Presença Imigrante em São Gonçalo” foi exposta primeiramente na Fundação de 

Artes de São Gonçalo. Posteriormente, esteve aberta à visitação no Espaço Cultural 

dos Correios, em Niterói, e no Centro de Memória Fluminense, na Universidade 

Federal Fluminense.Em setembro de 2019, será exposta na I Feira Literária de São 

Gonçalo, na ocasião também será lançado o livro contendo os depoimentos e os 

documentos dos imigrantes entrevistados. 

 
E-mail: lreznik@uol.com.br 
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JOVENS DE TERREIRO: APRENDIZAGENS ESTÉTICAS E SABERES POLÍTICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ILAINA DAMASCENO PEREIRA 

Estagiário(s):  
Ederlania Santos do Rosario 

 
O projeto propõe elaborar um catálogo de ações culturais da juventude de Terreiro, 

a partir dos dados coletados em redes sociais (Facebook, Youtube e Blogs) sobre as 

religiões de Matriz Afro-brasileira, especialmente, umbanda e candomblé. Nesta fase 

da pesquisa coletamos informações disponíveis em blogs por estes representarem 

um dos primeiros meios de falar sobre as aprendizagens dos jovens e os saberes 

compartilhados no âmbito dos terreiros. Buscamos compreender como os jovens de 

Terreiro são representados e se auto-apresentam nas redes sociais, por 

considerarmos as postagens um meio de compartilhar e criar elementos estéticos e 

políticos no processo de formação humana. Na primeira realizamos levantamento 

documental no site de pesquisa Google sobre atlas geográfico e catálogos culturais, 

a fim de coletar materiais já publicados que ajudarão a elaborar os produtos 

esperados do projeto. Primeiro, estabelecemos um conjunto de descritores que 

permitissem observar o padrão de diagramação e layout, nesta fase utilizamos o 

descritor de busca “atlas/catálogo” associado a outros doze descritores, a saber: 

caatinga, Municipal, Violência, Questão Agrária, Vulnerabilidade, Serviços, Fome, 

Juventude, Exclusão social, Representações literárias, Ambiental e Esgoto. 

Simultaneamente, organizamos publicações cujos temas tratados possuíam afinidade 

com o tema do projeto, associamos a palavra “atlas/catálogo” aos seguintes 

descritores de busca: Filiação religiosa, Umbanda, Espiritismo, Macumba, Terreiro / 

terreiros, Candomblé, Religião afro-brasileira / afro-brasileira, Religião africana. Na 

segunda etapa da pesquisa observamos blogs e sites de notícias sobre religiões Afro-

brasileiras, que tenham ou não jovens como responsáveis pelas informações 

postadas. Os dados foram coletados a partir dos descritores: Umbanda, Espiritismo, 

Macumba, Candomblé, Religião afro-brasileira, caminhada pela liberdade religiosa. 

Estes foram relacionados aos termos: jovem, jovens, juventude, juventude de 

terreiro, jovens de terreiro. As informações foram organizadas em quadros a fim de 

facilitar o arquivamento e posterior análise. Grande parte das publicações cita a 

importância dos jovens nas práticas religiosas, principalmente nos Terreiros de 

Umbanda e Candomblé, pois são representados como “o futuro” das religiões afro-

brasileiras já que darão continuidade à tradição dos antepassados. Para tanto, 

participam de atividades de canto, dança africana, oficinas de confecções de 

instrumentos musicais, manifestações por direitos e reconhecimento, entre outros. 

Os resultados preliminares mostram que as experiências dos jovens nos terreiros os 

formam estética e politicamente. 

 
E-mail: ilaina.damasceno@gmail.com 
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LABORATÓRIO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS INCLUSIVOS - LARPI 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLA CORDEIRO MARCAL Y GUTHIERREZ 

Estagiário(s):  
Julia Maria Alves Vieira 

 
O projeto Laboratório de Recursos Pedagógicos Inclusivos - LARPI tem como objetivo 

implementar o LARPI, tendo como foco o atendimento aos alunos com deficiências e 

com necessidades educacionais especiais. Visa produzir e experimentar 

materiais/recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 

Vida Independente e Inclusão. Mas também, construir um acervo de produtos 

didáticos-pedagógicos que possam ser utilizados por toda comunidade acadêmica. 

Além disso, proporciona uma análise de como está se configurando a produção 

acadêmica na área da Educação Especial e Inclusiva, a partir de ações de pesquisa e 

extensionistas nesse campo e que se relacionam com as necessidades educacionais 

especiais, o atendimento educacional especializado, o ensino colaborativo, o uso da 

comunicação alternativa, dentre outros. Compreendemos que a produção desses 

materiais, serviços e produtos didáticos-pedagógicos contribuirá não somente para 

os estudantes com deficiência, mas para todos os estudantes do Instituto de 

Aplicação Fernando Rodrigo da Silveira pensando numa perspectiva do Desenho 

Universal para Aprendizagem - DUA. Mas também, constituirá como espaço de 

pesquisa para estudantes, pesquisadores e demais interessados nesses temas. Ora, 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando aos 

sistemas de ensino para garantir acesso ao ensino regular com participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. As tecnologias 

assistivas estão interligadas às adaptações curriculares. Segundo Oliveira e 

Machado(2007), são ajustes realizados no currículo, para que ele se torne apropriado 

ao acolhimento das diversidades do alunado Este projeto está diretamente articulado 

ao projeto de extensão universitária realizado desde 2016 com ênfase na formação 

de professores na perspectiva inclusiva, sobretudo no uso da comunicação alternativa 

e ampliada. Em 2018, o LARPI foi implementado e em 2019, produziu materiais de 

comunicação alternativa para todas as professoras participantes do projeto de 

extensão e proporcionou a comunicação de oito estudantes sem fala ou com fala não 

articulada. Além disso, construímos um acervo com 34 produtos didáticos-

pedagógicos que foram construídos a partir da necessidade dos estudantes com 

deficiências. Vale ressaltar que esses produtos são utilizados por todos estudantes, 

mesmo aqueles que não apresentam deficiências e/ou necessidades educacionais 

especiais. Isso se dá pelo fato de pensarmos a construção desses produtos numa 

perspectiva do Desenho Universal para a Aprendizagem, onde todos tem acesso ao 

conhecimento. 

 
E-mail: carlacordeiromarcal@gmail.com 
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LINGUAGENS, TRANSDISCIPLINARIDADE, TECNOLOGIA E ENSINO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ESEQUIEL RODRIGUES OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Douglas Araujo Schalcher 

Mayara Christina Mendonça Ramos 

 
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. 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. Nesse sentido, tem os seguintes objetivos 

específicos: I. Realizar atividades de administração, suporte e mediação tecnológica 

do ava.cap.uerj.br. Respondendo às demandas operacionais e avaliando a eficácia 

dos designs em cada nível e de escolaridade, com vistas a alcançar melhor 

desempenho e compartilhar descobertas em programas de cooperação 

interinstitucionais. II. Envolver todas as disciplinas da grade curricular e anos de 

escolaridade da educação básica. III. Criar atividades formativas para as disciplinas 

de graduação em ambiente virtual de aprendizagem. IV. Promover a formação 

continuada de docentes em nível de extensão, como resultado da pesquisa e da 

inovação desenvolvida pela Pós-graduação. V. Estimular o desenvolvimento de 

produtos ou indicar soluções simples em tecnologias digitais para problemas 

cotidianos. Na dinâmica comunicacional, as tecnologias contemporâneas 

oportunizam a produção de novos gêneros textuais (DIONÍSIO, 2002) nos quais 

predominam a multimodalidade textual (KRESS, 2010). É importante reconhecer a 

série de modos de linguagem, cada um com as suas capacidades para criar 

significados, que trabalham juntos em uma inter-relação didática, que precisam ser 

entendidos como um conjunto para a aprendizagem (HEMAIS, 2010). Para além da 

necessidade de domínio técnico da escrita para a organização do pensamento e a 

comunicação, a produção textual multimodal exige o desenvolvimento de habilidades 

em tecnologias digitais, sem as quais a competência linguística compromete a 

produção de conhecimento, notadamente na educação. Competência esta 

compreendida na perspectiva transdisciplinar, que contempla a complexidade, 

interdependência entre fenômenos, mas preserva a sensibilidade para a diversidade 

(MORIN, 2007; JAPIASSÚ, 2008; NICOLESCU, 1999). Os conhecimentos e 

metodologias de ensino desenvolvidos têm impactado nas práticas pedagógicas em 

turmas da Educação Básica, da graduação e da pós-graduação no CAp-UERJ e em 

escolas das redes municipal do Rio e estadual do Rio de Janeiro. Uma vez que os 

produtos e metodologias desenvolvidos pelos professores-pesquisadores do Mestrado 

Profissional do PPGEB são docentes efetivos em unidades escolares dessas referidas 

redes e aplicam tais metodologias em suas aulas. 

 
E-mail: esequiel.rodri@gmail.com 
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LEITURAS E PARTILHAS: O DIREITO À LITERATURA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  
Oscar José de Paula Neto 

 
O Brasil vive uma realidade na qual a leitura ainda não contempla a todos os 

cidadãos. Se a leitura, em geral, ainda é algo almejado por muitos, o texto literário 

torna-se ainda mais restrito a uma grande parcela da população. Dessa forma, ter o 

acesso à literatura é, também, ter acesso à cidadania, visto que ao participar da 

leitura literária temos a oportunidade de ler e refletir acerca daquilo de mais humano 

em cada um de nós, nossos medos e nossos sonhos, nossas glórias e nossas 

fraquezas. Assim, participar da produção literária é também humanizar-se, visto que, 

todo ser humano, por ter a capacidade de fabular, tem também a capacidade de criar 

literatura. Por isso, defendemos que a literatura deva ser um direito de todos) e, 

assim, assegurada em todas as etapas da vida. O projeto Leituras e partilhas: um 

convite à literatura fundamenta-se nas idéias de Antonio Candido, que defende a 

Literatura como um dos direito inalienáveis do ser humano, pois, se todos temos o 

direito ao alimento e à moradia, deveríamos também ter assegurado o acesso à 

palavra literária, como fonte de saber e de processo humanizador (CANDIDO, 2011). 

Assim, acreditamos que não haja limites nem idade para o acesso à literatura e aos 

saberes que ela carrega, estendendo-se, também, ao público da Terceira Idade. Além 

das reflexões de Candido, temos também por base os estudos de Rildo Cosson sobre 

o Letramento Literário (2016), proposta que permite a construção de uma relação 

com a literatura que seja mais rica e proveitosa, o que forma um leitor mais crítico e 

autônomo, visto que, em função de suas especificidades, o leitor de literatura é 

capacitado a compreender qualquer outro texto, o que pode não ocorrer com o sujeito 

que, mesmo sendo leitor experiente, não tenha a literatura como sua base de 

formação. Por fim, vamos ao encontro dos ideais de Bartolomeu Campos de Queirós, 

ao acreditar na construção de uma nação literária e, com isso, uma sociedade mais 

justa (2009). Os encontros são semanais, com duração de 2 horas, nos quais são 

abordados o diálogo entre a literatura e outras manifestações artísticas, como 

cinema, artes plásticas e música. São desenvolvidas, também, atividades que 

privilegiem a leitura de autores de diferentes épocas e contextos, canônicos ou não, 

além de propor leituras que abarquem diferentes gêneros literários.Temos como 

objetivo geral despertar o gosto e o prazer pela leitura literária, reconhecendo-a 

como fonte de conhecimento próprio, do outro e do mundo .Nossa turma conta com 

20 alunos matriculados e como produto final produziram um livro de microcontos. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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LENDO IMAGENS: O IMPACTO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM E-ACESSÍVEL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  
Flavio Gomes da Silva 

 
Tendo o ciberespaço como principal cenário de produções autorais e interfaces 

síncronas e assíncronas, entendemos que os ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) devem privilegiar e reunir informações com e-acessibilidade. Ao compor seu 

desenho didático e reunir informações imagéticas, depois de verificar se as 

configurações de acessibilidade estão ativas, é indispensável que todo conteúdo 

disposto em imagem seja traduzido em textos. Dessa forma, chegaremos a um 

desenho didático com e-acessibilidade capaz de contribuir para a formação de 

estudantes com deficiência visual total, sem excluí-los em nenhum momento. O 

conceito de e-acessibilidade, no Brasil, é tão recente que dificulta as pesquisas sobre 

essa temática, ainda encontramos discordância até mesmo quanto a forma de acesso 

às informações. Muitos acreditam que a acessibilidade à informação está vinculada a 

uma única forma de leitura assistida, o que limita esses estudantes. Mas, tendo em 

vista que a e-acessibilidade de imagens é traduzir informações visuais em texto, é 

importante ressaltar que imagem é toda informação salva em um único bloco 

perceptível apenas pelo olhar. Não são imagem somente fotografias, charges, 

grafites, gravuras, desenhos, mas também, tabelas, gráficos, textos salvos como 

imagens e outros. Para atender às questões curriculares, devemos descrever todas 

as imagens que interfiram no entendimento dos conteúdos propostos por cada 

disciplina; se a imagem não for significativa, melhor não a utilizar. Com relação aos 

vídeos, principalmente os que conjugam imagens e textos com fundos musicais, 

mesmo quando não se tem domínio das técnicas de audiodescrição, uma das opções 

que deve acompanhar os vídeos são textos complementares com a descrição de todo 

vídeo, os quais devem ser postados no AVA. É, ainda, importante registrar a 

relevância de dispositivos acessíveis conectados em rede. De nada vale todas essas 

técnicas de criação de desenhos didáticos e-acessíveis, se o estudante com 

deficiência visual total não tiver um dispositivo conectado em rede que ofereça 

acessibilidade; a máquina utilizada para acesso ao AVA deve estar equipada com 

softwares leitores de tela capazes de acessar informações textuais online. Cada 

disciplina apresentada no AVA configura uma sala-de-aula, a forma como seus 

coordenadores apresentam o desenho didático poderá ou não conferir ao espaço a 

característica de inclusivo, entretanto, é possível que o conteúdo disponibilizado 

possa se tornar e-acessível, e tais práticas vem se tornando possível, desde 2012, 

com a colaboração dos bolsistas do projeto “Elaboração de Material Didático em Vídeo 

com Acessibilidade Web: audiodescrição, descrição textual e transcrição de legenda, 

mantido pelo Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão, da Faculdade de 

Educação”. 

 
E-mail: valeriagpdoc@gmail.com 
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL NO ACERVO ON-LINE 

DAS UNIVERSIDADES - UFPI, UFMA, UFS, UFRB E UFMT 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia das Populações 

Afro-Brasileiras 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SONIA BEATRIZ DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Gabriela Aparecida Pereira da Silva 

Juliana Alves do Nascimento. 

 
O presente resumo, refere-se a um recorte do projeto de pesquisa “Mulheres Negras, 

Gênero, Família Negra e Relações Étnico-Raciais: Levantamento Bibliográfico, 

Documental e Análise”, tendo por objetivo identificar, analisar, documentar e 

disseminar a leitura, documentários, e filmes existentes que abordam e/ou analisem 

as condições de vida, as práticas sociais, culturais e políticas, bem como, as histórias, 

tradições, memórias, e o pensamento das mulheres e das famílias negras, em 

especial aquelas que evidenciam realidades e questões associadas à educação, saúde 

e moradia. Neste recorte, buscamos catalogar os dados encontrados nos sistemas 

integrados de bibliotecas (SIBi) e/ou catálogos online das seguintes instituições de 

ensino superior: Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano (UFRB) e Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). A 

metodologia se constituiu nas etapas de: (1) levantamento bibliográfico e 

documental realizado nos acervos online das universidades supracitadas, utilizando-

se dos seguintes descritores: mulher(es) negra(s); família(s) negra(s); raça e 

gênero; e relações étnico-raciais e gênero; (2) sistematização dos resultados em 

tabelas comparativas organizadas por descritor de busca, centro acadêmico e tipo de 

publicação, e quadros comparativos, por descritor de busca, tipo de publicação e 

período em década. A partir da busca nos acervos on-line das universidades 

pesquisadas, observamos o registro de muitas produções científicas acerca da 

temática geral com base nos descritores elegidos pelo projeto. Contudo, quando 

comparado aos demais, o descritor Família(s) Negra(s) não apresenta quantitativo 

similar no que se refere às produções bibliográficas e documentais. Cabe também 

destacar que de acordo com a sistematização dos dados coletados, verifica-se um 

aumento significativo do número de materiais produzidos tendo em vista a influência 

de marcos históricos como a Constituição de 1988, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’S/97), Lei n°10.639/03, e Lei n°11.645/09. Obtivemos como 

resultados: UFPI (49 publicações), UFMA (392 publicações), UFS (37 publicações), 

UFRB (25 publicações) e UFMT (34 publicações). Concluímos que esta pesquisa 

contribui com a construção de ferramentas teórico-metodológicas e educativas, e na 

elaboração de políticas públicas educacionais, se constituindo como fonte de pesquisa 

sobre as memórias, histórias, práticas sociais, culturais e políticas das mulheres e 

das famílias negras do Brasil e em outras regiões da Diáspora Africana. 

 
E-mail: soniabsantos@yahoo.com 
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LÓGICA PENAL NA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO NO BRASIL. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ESTELA SCHEINVAR 

Estagiário(s):  
Rafael da Cruz 

Wbemar Rayff da Silva 

 
Nosso trabalho tem por intenção analisar os regulamentos das escolas no Brasil no 

século XIX, orientados pela Lei de Primeiras Letras, de 1827, que insere o método 

mútuo/lancasteriano para o trabalho pedagógico. Para tanto, pesquisamos 

documentos que estão em poder do Arquivo Nacional, tais como materiais da 

Inspetoria d'Instrução Pública Primária e Secundária da Sociedade da Corte, que 

encontram-se divididos por estados (províncias). Fundado no contexto da Revolução 

Industrial, o método mútuo trouxe à tona inovações e práticas que se alinham com 

plenitude às novas demandas da sociedade capitalista, à época em consolidação. O 

método faz funcionar a escola como uma máquina de ensinar com rapidez, assim 

como estabelece uma estrutura profundamente hierárquica e se solidifica por meio 

de relações de punição/recompensa, utilizando o mecanismo da vigilância com muita 

eficiência. Nele, o professor perde a autonomia e o ensino passa a ser aplicado pelos 

próprios estudantes. Conforme fossem avançando assumiam a condição de 

monitores, atuando tanto como professores para as classes anteriores, como 

responsáveis pela aplicação de tarefas. É possível perceber a preocupação com a 

regulação da conduta dos alunos em documentos como o regulamento da escola 

primária Kopke (1888), ou da Escola da sociedade d'Instrução elementar do Rio de 

Janeiro (1834), que descrevem que alunos deveriam ser punidos com imobilidade ou 

estado de silêncio, por exemplo. Nesse sentido, vemos a consolidação da lógica penal 

aparelhada pela relação de vigilância e sistematização do julgamento coletivo. Essas 

referências nos mostram como a lógica penal, para regular condutas, atravessa as 

práticas pedagógicas e influencia a estruturação da escola. Destacamos, também, 

mudanças nos modos de controle social trazidas pelos novos métodos pedagógicos 

que priorizam os castigos morais em detrimento dos tradicionais constrangimentos 

físicos, como modo de incorporar elementos que irão sustentar os mecanismos 

penais. Para muito além do conteúdo disciplinar, há um sentido pedagógico de formar 

novas relações sociais, diferenciadas do modo de conviver e trabalhar da sociedade 

pré-industrial. Assim, entender as produções subjetivas, acessando práticas que se 

atualizam na governamentalização da infância e da juventude, enfatiza políticas de 

produção de relações pedagógicas sustentadas em um saber que acompanha as 

formas de controle biopolítico da sociedade dos séculos XIX e XX. Autores como 

Michel Foucault, Cesare Beccaria e Joseph Lancaster são fundamentais para as 

análises realizadas. 

 
E-mail: estelascheinvar@gmail.com 
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MANUEL JAIRO BEZERRA E O MMM NA GUANABARA (1960-1975) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANCA 

Estagiário(s):  
Jonathan Machado Domingues 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a trajetória do Professor Catedrático no 

Instituto de Educação da Guanabara (1960-1975), Manuel Jairo Bezerra a fim de 

buscar indícios do ideário do MMM em suas obras. Desse modo, limitamos a nossa 

pesquisa com o marco- temporal de 1960-1975, com a justificativa que é possível 

encontrar nessa época a expansão do ideário do Movimento da Matemática Moderna 

na Guanabara. O "estado da questão" (CERTEAU, 2006) foi realizado a partir da 

Hemeroteca Digital Nacional, juntamente, com o Centro de Memória da Educação 

Brasileira do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (CMEB/ISERJ). Jairo 

Bezerra nasceu em 1920, no Rio Grande do Norte, no município de Macau. Faleceu 

em 11 de março do ano de 2010, nos seus 90 anos. A partir das ocorrências 

encontradas nos mais diversos tablóides, percebemos que atuou em diversas 

instituições de ensino. Tais como: Colégio Pedro II, Instituto de Educação do Estado 

da Guanabara, na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, no Curso de 

Técnica de Ensino do Exército, Colégio Naval, entre outros. Além do mais, foi 

convidado (convocado) pelo Estado da Guanabara para ocupar diversos cargos, como 

exemplo: secretário-geral de Educação para reorganizar os ensinos técnicos e 

secundários do Estado (Jornal do Commércio, 17/05/1961), designado para constituir 

o Ensino Médio nas escolas do Estado (Correio da Manhã, 25/08/1961), 

representante do MEC (Diário de Pernambuco, 12/01/1971), um dos elaboradores da 

prova do Curso de Formação de Professores do Ensino Normal (Correio da Manhã, 

06/02/1971) e técnico da Fundação Brasileira de Televisão Educativa (Correio da 

Manhã, 23/08/1967). Foi professor catedrático no IE (Instituto de Educação, atual, 

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro) em Metodologia de Cálculo (Jornal 

do Commércio, 30/05/1963) e em Didática da Matemática (Manchete (RJ), s/d, 

1969). Ainda ofertou cursos acerca da Matemática Moderna pela Associação Brasileira 

de Educação (Correio da Manhã, 06/03/1968), consultor pedagógico da TV Educativa 

(Jornal do Brasil, 06/04/1972), etc. Quanto aos pressupostos teóricos metodológicos 

utilizarmos Hofstetter; Schneuwly (2009), que nos auxilia a compreender a 

construção histórica da profissão docente. Em síntese pensamos que Bezerra, 

Bezerra ingressou na Guanabara em 14 de maio de 1956, e no Instituto de Educação 

em 26 de maio de 1961. Em síntese, de acordo com as fontes estudadas acreditamos 

que Bezerra foi um dos personagens para expansão do ideário da matemática 

moderna no estado da Guanabara. 

 
E-mail: denise.franca@uerj.br 
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MEMÓRIA E ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR DA FEBF 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO 

Estagiário(s):  
Douglas Aguiar de Souza 

Tuane Laila Morais Ferreira 

 
O projeto "Núcleo de Coordenação Estágio da FEBF” surgiu para organizar os 

procedimentos e construir princípios pedagógicos para o estágio curricular 

obrigatório. A coordenação de estágio tem possibilitado um canal de interlocução 

entre os professores da disciplina dos três cursos da instituição e, também, um 

espaço de referência para os alunos desta disciplina. A finalidade desta apresentação 

é socializar a articulação entre memória e organização no trabalho realizado nos 

acervos do Sindicato dos Profissionais de Educação, núcleo de Duque de Caxias 

(SEPE/DC) e nas fichas de estágios da FEBF. Os procedimentos metodológicos 

tiveram como base levantamento bibliográfico sobre a temática do estágio nos 

diferentes cursos (pedagogia, matemática e geografia) e níveis de ensino (educação 

infantil, ensino fundamental e médio); estudos sobre memória e organização de 

arquivo. Para isso, foi realizada parceria com o Centro de Pesquisa, Memória e 

História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense 

(CEPEMHEd) onde foram realizados trabalhos práticos de organização nos arquivos 

do Sindicatos dos Professores e da FEBF. A catalogação e higienização do acervo do 

SEPE/DC, sob orientação dos profissionais do CEPEMHEd, tem possibilitado a 

experiência e orientação prática/teórica para a bolsista catalogar, higienizar e 

organizar o acervo de documentos de estágios que estão no arquivo morto da 

Faculdade. Esta atividade tem permitido inventariar as escolas de estágios que os 

estudantes da FEBF têm realizado estágios ao longo dos anos. Os futuros 

desdobramentos deste trabalho de memória e organização serão: 1) relacionar os 

municípios e as escolas onde acontecem os estágios curriculares obrigatórios dos 

cursos de pedagogia, matemática e geografia e 2) estabelecer contatos com as 

secretarias municipais de educação e as escolas para realizar trabalho de 

acompanhamento de estágio de forma mais sistematizadas. Ademais, este trabalho 

nos arquivos da FEBF favorece a criação de um acervo sobre a memória das escolas 

públicas da Baixada Fluminense que são patrimônios educacionais da região e, que 

através dos estágios, têm contribuído com a formação inicial dos licenciados da UERJ 

na região. Essa constituição da memória e organização do estágio, também, acontece 

por dentro das atividades que compõem a coordenação de estágio, são elas: 1) 

reorganização e manutenção do blog da coordenação; 2) encontros com professores 

e alunos para discutir os encaminhamentos dos estágios; 3) sistematização da 

memória do I Encontro de Estágio e preparação do II Encontro; 4) levantamento de 

produções sobre estágios para compor o blog e servir de material para o grupo de 

estudo sobre o estágio curricular nos cursos de licenciatura. Por fim, a coordenação 

tem o desafio de constituir a memória passada e presente desta disciplina central na 

formação dos docentes. 

 
E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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MERCEDÁRIOS: TRAJETÓRIAS E VINDA PARA AMÉRICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
WASHINGTON DENER DOS SANTOS CUNHA 

Estagiário(s):  
Lucia Maria Goncalves de Andrade 

 
O presente trabalho pretende abordar a formação e constituição da Ordem 

Mercedária, fundada por Pedro Nolasco. A partir da história de formação desta ordem 

pretende-se investigar o papel dos Mercedários na consolidação do Reino de Espanha 

e na expansão dos espanhóis além-mares, através de seu projeto de salvação, 

caridade e educação. Este trabalho objetivou compreender os acontecimentos que 

constituíram a formação da Ordem Mercedária e sua vinda para o Brasil, assim como 

analisar o processo de formação e o desenvolvimento dos educadores na Ordem 

Mercedária. Propõe ainda pesquisar dinâmica social e política da Ordem Mercedária 

no Nordeste e explicar a influência da Ordem Mercedária na cultura e na formação 

educacional no Nordeste. A fim de atingir os objetivos propostos, serão analisados 

textos de memorialistas que escreveram sobre a Ordem Mercedária em Espanha, sua 

origem e papel na consolidação da coroa espanhola, além de sua expansão para as 

colônias espanholas na América. Também serão analisados textos de memorialistas 

da Ordem das Mercês no Nordeste. As Constituições da Ordem das Mercês são claras 

no que se refere ao trabalho que a Ordem deve desenvolver: “trabalhem – os frades 

– de bom coração e de boa vontade em visitar e libertar os cristãos que estão em 

cativeiro, e em poder dos sarracenos ou de outros inimigos de nossa fé.” Não é de 

qualquer forma que os Mercedários devem trabalhar, mas sim como Cristo Jesus que 

– continuam as Constituições – “… agindo com caridade verdadeira” […] “vindo a este 

mundo, tomando carne da Gloriosa Virgem Santa Maria, existindo como verdadeiro 

Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa e sofrendo por nós morte e paixão, 

visitou – pois sempre visita seus amigos – e libertou aos que estavam no 

inferno”(1997). Assim, a caridade que Pedro Nolasco fazia antes do ano 1218 agora 

se tornou uma caridade “heróica” porque por meio dela ele quer configurar-se como 

Cristo. A confirmação da Ordem ocorreu em 17 de janeiro de 1235. Os mercedários 

chegam ao continente Americano em 1493, segunda vinda de Colombo para o novo 

continente. Estiveram presentes no Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

México, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Argentina e Chile. A primeira vinda 

para o Brasil foi em 1639. Os portugueses se encontravam na província do Maranhão, 

sem sacerdotes e assistência religiosa por causa do bloqueio que os holandeses os 

submeteram por conta da guerra contra a Espanha, a cuja coroa então pertencia ao 

Brasil. Sendo assim o capitão Pedro Teixeira partiu a expedição nas águas do 

Amazonas e devia chegar à governadoria de Quito. Além das Missões e Núcleos 

Doutrinais os mercedários do Grão-Pará se dedicaram com infatigável tarefa de 

educar a juventude, missão para qual se achavam preparados, uma vez que haviam 

consolidado a Ordem no Equador, num alto padrão de cultura. 

 
E-mail: wdener@uol.com.br 
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NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DO ESPAÇO DA BAIXADA 

FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 

Estagiário(s):  
Carolina Magalhaes Moreira 

Juliana Pereira dos Santos 

 
O Núcleo Interdisciplinar de Estudo da Baixada Fluminense (NIESBF) é um grupo de 

pesquisa, cadastrado no CNQP e certificado pela instituição, formado por docentes e 

discentes que tem como finalidade o estudo da Baixada Fluminense, onde se situa a 

Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), uma unidade acadêmica da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O referido projeto, é um grupo de 

pesquisa interdisciplinar que estuda a produção social do espaço e é composto por 

cinco linhas: "A (re)produção do espaço urbano e a transformação das cidades", que 

se propõe a analisar processos e dinâmicas relativos ao processo de metropolização 

do espaço e seus desdobramentos nas cidades; a linha " Espaço conservado: história, 

meio-ambiente e saúde", que tem o objetivo de desenvolver projetos sobre a História 

Ambiental da Baixada Fluminense, pesquisando o local articulado com o global; a 

linha "Estudo da dinâmica e qualidade ambiental da Baixada Fluminense", que tem o 

objetivo geral de compreender e mapear os problemas ambientais associados aos 

impactos e usos múltiplos dos recursos naturais na Baixada Fluminense; e, 

finalmente, a linha "ensino de Geografia nos espaços periféricos", através da análise 

das tensões entre os parâmetros curriculares, as diretrizes da educação e os métodos 

e conteúdos de ensino, enfatizando as críticas às representações. A partir disto, 

buscamos um olhar interdisciplinar, no qual a Baixada Fluminense não será apenas 

um recorte espacial, mas também um objeto de pesquisa envolvendo docentes de 

diferentes cursos. O núcleo conta com um acervo de 678 títulos, muitos deles 

adquiridos com apoio financeiro da FAPERJ. As principais atividades desenvolvidas 

pelo bolsista são: organização do acervo bibliográfico, acompanhamento das 

reuniões dos coordenadores das linhas de pesquisa, o monitoramento da Revista 

Eletrônica “História, Natureza e Espaço”, da Biblioteca Virtual do Meio Ambiente da 

Baixada Fluminense (BV) e de agências de fomento. Além de atualização das 

informações do site do núcleo (www.niesbf.uerj.br). Além disso, temos como 

atividades desenvolvidas dentro do núcleo a expansão de grupos de pesquisadores 

vinculados a UERJ/FEBF, promovendo a participação dos alunos em projetos de 

pesquisas, organização do acervo do NIESBF, composto por 575 exemplares de livros 

e periódicos, suporte acadêmico – administrativo as atividades desenvolvidas no 

núcleo, manutenção da agenda e monitoria do projeto, apoio técnico na organização, 

avaliação e auxílio sobre produtos desenvolvidos nas linhas de pesquisa e 

acompanhamento de abertura de editais de agências de fomento. 

 
E-mail: alvaro.ferreira.geo@gmail.com 
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O ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR, AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

E SUAS CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E AMPLIADA: UM 

REPOSITÓRIO VIRTUAL SOBRE PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS 

DESTINADAS AOS POBRES EM SÃO GONÇALO – RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ARTHUR VIANNA FERREIRA 

Estagiário(s):  
Matheus Teles Machado Portugal Gomes 

 
O presente trabalho de Estágio Interno Complementar tem como objetivo apresentar 

novos espaços formativos, aqui representados por uma plataforma virtual elaborada 

pela pesquisa. Este espaço constrói uma rede de conhecimento com conteúdos e 

fatos históricos, sociais, políticos e educacionais que compõem a conjuntura 

educacional destinada à camada empobrecida da região metropolitana do estado do 

Rio de Janeiro, de 1930 até os dias atuais. O objeto de estudo são os periódicos da 

cidade de São Gonçalo e de cidades vizinhas, em busca de selecionar demandas e 

processos educacionais representados nas reportagens destes jornais. Com esta 

investigação, busca-se organizar uma rede de materiais que possam fomentar 

debates sobre ensino e pesquisa, e que podem auxiliar na formação docente, seja 

ela inicial ou continuada. Esta pesquisa está sendo realizada através de jornais 

disponibilizados de forma virtual, disponibilizados em seus próprios sites ou pela 

página da Biblioteca Nacional. Os jornais que foram trabalhados até o presente 

momento foram: “O São Gonçalo”, “O Fluminense”, “Página Gonçalense” e “Jornal 

Império de Notícias”, em períodos compreendidos entre 1930 e a atualidade. Após a 

seleção do material, há a compilação do material e sua separação entre décadas e 

jornais, a fim de facilitar o acesso. Todos os materiais recolhidos, e também relatórios 

escritos a partir destes materiais, ficam disponibilizados para acesso e download 

gratuito no site da pesquisa. A plataforma virtual viabilizada pela pesquisa, que 

dispõe de todos os materiais provenientes desta investigação, passa a compreender 

e fazer parte de um acervo virtual, disposto via internet. Esta construção de redes e 

territórios de materiais educacionais a serem explorados estimulam formandos da 

educação e educadores sociais, contribuindo com novas informações e produzindo 

novos recursos, participando do processo de comunicação e aprendizagem. Além de 

favorecer a integração, também valoriza o diálogo e a colaboração, ao fazer 

desempenhar um papel de pertencimento ao participante, que troca informações, 

critica-as, se autocritica, discute temática, colabora, explora e experimenta este 

processo formativo educacional. A trajetória da pesquisa caminhará agora para uma 

abordagem psicossocial em busca da construção do imaginário das representações 

sociais sobre educação com os pobres em São Gonçalo. O objetivo é analisar 

personalidades e monumentos históricos ligados aos processos educacionais 

destinados à camada empobrecida da região metropolitana do Rio de Janeiro. Com 

isto, buscar-se-á entender que tipo de memória sobre esta temática foi conservada 

nestas localidades e quais os objetivos de sua preservação e criação nos ambientes 

educacionais os quais os graduandos da FFP irão atuar como docentes nos municípios 

do leste fluminense. 

 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA ESTUDANTE 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARA LUCIA REIS MONTEIRO DA CRUZ 

Estagiário(s):  
Antonio Marcio de Almeida Fonseca Sales 

Bruno Martins de Sousa 

 
As Tecnologias Assistivas (T.A.) dizem respeito aos recursos, estratégias e serviços 

desenvolvidos para promover acessibilidade, ou seja, remover as barreiras que 

prejudicam ou impedem a realização de atividades por pessoas com algum tipo de 

limitação física, cognitiva ou sensorial.Como exemplos de materiais desenvolvidos 

como tecnologias assistivas, podemos citar tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs), como acionadores, mouses adaptados, sintetizadores de voz 

etc;jogos e brinquedos adaptados; materiais táteis, como mapas e materiais 

didáticos;áudio livros, material impresso em Braille; recursos de acessibilidade, como 

engrossadores de lápis, plano inclinado, tesoura adaptada.Estudantes com 

deficiência intelectual costumam demonstrar maior interesse e compreensão quando 

os textos são acessíveis, com frases objetivas e enriquecidos com imagens. Este 

projeto de EIC tem por objetivo desenvolver ações que ampliem o diálogo sobre 

ensino-aprendizagem e fomentem práticas pedagógicas inclusivas no segundo 

segmento do ensino fundamental do CAp-UERJ, bem como estabelecer e solidificar 

parcerias no desenvolvimento de práticas de ensino, na área de educação inclusiva.A 

metodologia de trabalho envolve a observação de atividades realizadas em sala de 

aula ou laboratórios das disciplinas do segundo segmento do ensino fundamental, o 

levantamento das demandas relativas ao conteúdo escolar relatadas pelos 

professores de cada disciplina, estudo de caso, pesquisa do histórico dos estudantes 

com deficiência ou transtornos, entrevistas com os professores e técnicos do CAp 

(psicólogas e pedagogos), encontros com professores de educação especial de outras 

redes, levantamento bibliográfico acerca do tema acessibilidade e currículo e 

pesquisa no acervo do Atendimento Educacional Especializado (AEE) do CAp-UERJ, 

desenvolvimento de recursos didáticos para a acessibilidade ao currículo, contando 

com a parceria de pesquisadores externos,quando possível; utilização dos recursos, 

avaliação dos mesmos pelos próprios estudantes, bolsistas e professores envolvidos; 

registro de todo o processo e arquivamento no acervo do AEE- CAp; elaboração de 

artigos e trabalhos acadêmicos. Como resultados, temos realizado o 

desenvolvimento, implementação e avaliação de recursos didáticos para a 

acessibilidade ao currículo, em colaboração com os docentes do CAp-UERJ e com 

pesquisadores de outras instituições, formatando um espaço de diálogo sobre a 

escolarização de estudantes com deficiência no segundo segmento do ensino 

fundamental, de suma importância para a formação do aluno-bolsista, bem como 

para toda a comunidade escolar do CAp-UERJ. 

 
E-mail: mluciacz@hotmail.com 
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O ENCONTRO ENTRE A PSICOLOGIA E A CARDIOLOGIA: ENRIQUECENDO A 

FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA E CONTRIBUINDO PARA 

ATENÇÃO INTEGRAL EM SAÚDE 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRISTIANE FERREIRA ESCH 

Estagiário(s):  
Kelly Camargo Jesus de Souza 

Victoria Gomes de Menezes 

 
O projeto de assistência psicológica oferecido no Serviço de Cirurgia Cardíaca e 

Unidade Cardio-intensiva do Hospital Universitário Pedro Ernesto permite que alunos 

da graduação tenham a oportunidade de vivenciar o trabalho em instituições de 

saúde, proporcionando o seu primeiro contato com a prática em Psicologia Hospitalar. 

Entende-se que a prática, aliada à fundamentação teórica, seja de fundamental 

importância para a formação desses alunos enquanto futuros profissionais na área 

de saúde. A presença da psicologia ocorre a partir da atuação de residentes do curso 

de especialização em Psicologia Clínica Institucional e de alunos estagiários de 

Psicologia, que se encontram sob a preceptoria e supervisão de uma psicóloga do 

Instituto de Psicologia da UERJ. O processo de adoecimento costuma ser vivido com 

extrema vulnerabilidade e fragilidade, daí a relevância da assistência psicológica 

ofertada aos pacientes portadores de cardiopatia. O coração é um órgão carregado 

de simbolismo e a necessidade de realizar uma cirurgia cardíaca vem acompanhada 

de medos, angústias, ansiedades e dúvidas. Além disso, a própria hospitalização 

colabora para o sentimento de ruptura com o modo habitual de vida, o que pode 

aumentar o sofrimento do paciente e também de seus familiares. Sendo assim, a 

escuta oferecida pelo profissional de psicologia objetiva oferecer acolhimento, apoio 

e suporte psicológicos ao paciente e aos seus familiares, além da oportunidade para 

a expressão dos aspectos emocionais presentes. O trabalho realizado pela Psicologia 

frente à vivência do trinômio doença-internação-tratamento ocorre em duas unidades 

de cuidados intensivos, isto é, o CTI cardíaco e a unidade cardio-intensiva, sendo 

oferecidos atendimentos nos leitos dos pacientes de pré e pós-operatório de cirurgia 

cardíaca e de pacientes cardiopatas descompensados em geral. No período após a 

alta hospitalar, o paciente pode dar continuidade ao acompanhamento psicológico 

em regime ambulatorial, a partir da participação nos grupos de psicologia oferecidos 

como parte do Programa de Reabilitação Cardiovascular. Os atendimentos nos leitos 

e nos grupos de psicologia funcionam como dispositivos de acolhimento e escuta, 

propiciando um cuidado que valoriza a subjetividade do paciente e, portanto, 

permitem um olhar para além do adoecimento do corpo físico. Observa-se que ao 

promover um ambiente acolhedor e humanizado, pode-se contribuir para a melhora 

da qualidade de vida dos pacientes internados. O trabalho do psicólogo junto a uma 

equipe multidisciplinar, por sua vez, enriquece e amplia a discussão da própria 

equipe, trazendo um olhar diferenciado que considera os processos internos do 

paciente, contribuindo para a assistência integral do paciente. Para a formação em 

Psicologia, o estágio é de extrema relevância, pela oportunidade do aluno estar em 

contato com o trabalho realizado pela psicologia no contexto hospitalar, o qual 

futuramente poderá vir a ser o seu campo de atuação profissional. 

 
E-mail: esch.cristiane@gmail.com 
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O PROJETO “REGISTRO DE GUIAS DIDÁTICOS PRODUZIDOS POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA FFP” E A DIFUSÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA 

PROFESSORES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA RODRIGUES LISBOA MENDES 

Estagiário(s):  
Leticia da Silva Mello 

 
Os Guias Didáticos são materiais elaborados por licenciandos em Ciências Biológicas 

da FFP/UERJ, dentro da disciplina Laboratório de Ensino 3. Os guias didáticos 

oferecem propostas para que diferentes grupos de educadores preocupados com o 

ensino e a divulgação científica possam aproveitar esses locais e usá-los em suas 

aulas, desse modo, encontrando propostas de atividades educativas a serem 

praticadas nessas instituições, lugares onde podem realizar a abordagem de temas 

relacionados à ecologia e diversidade biológica. O material é apresentado em tópicos, 

divididos como, por exemplo, a história da instituição, suas exposições e acervo. É 

uma ferramenta didática que visa melhorar a relação entre instituições externas à 

escola e a sala de aula. Com isso, o seu maior objetivo é aperfeiçoar o trabalho 

docente, facilitando o desenvolvimento de práticas pedagógicas e atividades fora da 

escola, buscando artifícios para aumentar e melhorar a prática de atividades 

educacionais fora do ambiente de sala de aula, fazendo com que conteúdos possam 

ser compreendidos pelos alunos não só no modo teórico, mas sim desenvolvidos na 

prática. Com isso, impulsionam-se projetos de educação, principalmente os do meio 

ambiental. Outras atividades desenvolvidas no projeto são descritas a seguir. 

Manutenção das mídias online (Blog “Guias didáticos: Ecologia e Biodiversidade no 

Rio de Janeiro”, e página no Facebook: “Guias Didáticos”) com publicações regulares 

de conteúdos sobre ecologia e biodiversidade; e a divulgação de materiais em grupos 

relacionados. Acompanhamento e manutenção de jogos didáticos criados dentro da 

disciplina Laboratório de Ensino 3. Produção de fotos, filmagens, vídeos e 

questionários, utilizados para criação de materiais para o blog, e também 

importantes para o desenvolvimento de um trabalho monográfico que visa 

compreender diversos aspectos relacionados à criação, utilização e composição do 

acervo de jogos didáticos da disciplina, resultando na criação de um catálogo que 

auxiliará nos empréstimos dos jogos. Organização e desenvolvimento de oficinas 

didáticas sobre jogos: no ano de 2018 esta oficina contou com a participação de 

estudantes do ensino médio de uma escola estadual da região leste metropolitana, 

no evento I FFP de Portas Abertas. Com relação aos jogos, a disciplina possui um 

acervo de aproximadamente 30 jogos, ao qual foram adicionados os 6 jogos 

produzidos neste semestre: Estrateegia, Écard, Eco Consciência, AdivinhaEco, Missão 

Verde e Jataí, todos relacionados a conteúdos ecológicos. 

 
E-mail: rrlmendes.uerj@gmail.com 
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O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: A 

CONSTRUÇÃO E O COMPARTILHAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM 

DISCUSSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HILTON MARCOS COSTA DA SILVA JUNIOR 

Estagiário(s):  
Thais Pereira Regis Vieira 

 
O debate sobre a inclusão escolar e o processo de escolarização dos alunos com 

deficiência está cada vez mais presente e aparece como tema em muitos artigos e 

trabalhos acadêmicos. Entretanto, ainda há uma carência de professores preparados 

e de recursos e materiais nas escolas que atendam a esses alunos, dificultando a 

realização plena da prática pedagógica inclusiva. Neste contexto, o presente trabalho 

tem como objetivo a construção de um espaço de compartilhamento de materiais 

didáticos de Geografia voltados para os alunos com diagnóstico de autismo do Colégio 

de Aplicação da UERJ (CAp-UERJ). Além disso, o trabalho possui também como 

propósito contribuir na formação docente do professor de Geografia, com a prática 

do processo de elaboração e aplicação de materiais didáticos. A proposta do trabalho 

se justifica devido a carência de disponibilidade de materiais em Geografia e de uma 

proposta curricular que sejam direcionados a esses alunos, além de proporcionar 

uma experiência e olhar prático sobre a construção do conhecimento escolar 

geográfico, resgatando o papel do Colégio de Aplicação como um espaço de 

elaboração de práticas pedagógicas e de inovação curricular. A metodologia do 

presente trabalho se desenvolveu, inicialmente, em um levantamento e análise do 

histórico dos alunos com acompanhamento especializado e diagnóstico. Após esse 

levantamento, foi feito uma análise do programa curricular de Geografia do CAp-

UERJ do 6º ao 9º ano, para a construção de um currículo base para esses alunos 

afim de nortear os temas dos materiais desenvolvidos. Como critério definido em 

conjunto com a professora que realiza o acompanhamento educacional especializado, 

foram selecionadas temáticas consideradas pertinentes para a construção de bases 

que auxiliem ao educando exercer sua autonomia futuramente. Os materiais 

possuem natureza propositiva e se diferencia dos formatos comuns como "exercício 

de fixação" e "questionário", sendo assim pensados de maneira que possam atender 

as necessidades e especificidades pedagógicas do aluno inerente ao espectro autista. 

Logo, esses materiais possuem maior utilização de imagens ilustrativas, parágrafos 

curtos, utilizando-se de um vocabulário direcionado. No momento, os materiais estão 

sendo aplicados para observarmos se estes atingem os objetivos para que foram 

desenvolvidos, revisados e reelaborados caso necessário. Por fim, os materiais serão 

disponibilizados em uma página do Laboratório de Ensino de Geografia do CAp-UERJ, 

ordenados por eixos temáticos a fim de que professores, não apenas do Colégio de 

Aplicação, possam acessar esses materiais, fazendo os ajustes necessários para 

atender a sua realidade e a dos seus educandos. 

 
E-mail: jrhiltongeo@gmail.com 
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OFICINA DO DISCURSO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATA PATRICIA FORAIN DE VALENTIM 

Estagiário(s):  
Angelina Costa Baron 

 
Este trabalho tem por finalidade discorrer sobre a Oficina do Discurso, oficina 

terapêutica desenvolvida desde 2017 com clientes do CAPS EAT Severino dos Santos. 

Tem como referenciais teóricos e práticos os princípios da Reforma Psiquiátrica, que 

pressupõe as oficinas terapêuticas como um dos elementos organizadores do 

cotidiano nos CAPS; e a intervenção cartográfica, que pensa a realidade como uma 

composição de planos heterogêneos, processos de produção e redes de 

agenciamentos que se constroem ininterruptamente, nas situações cotidianas vividas 

e na diversidade das atuações micropolíticas. A oficina estabelece uma forma de 

intervenção com atividades variadas, que têm como objetivo possibilitar a 

emergência de experiências singulares e coletivas de significação do real. Os 

encontros acontecem semanalmente, reúnem cerca de quatorze participantes, entre 

alunas (quatro) e frequentadores (aproximadamente dez), e dividem-se em três 

momentos básicos: primeiramente é realizada uma atividade de aquecimento, onde 

é trabalhado o corpo e sua relação com o entorno. Depois, é realizada a atividade 

central, relacionada a temas mais abrangentes e que serão trabalhados ao longo de 

outros encontros. Para tanto, contamos com diversas ferramentas: produção de 

teatro e esquetes, música, pintura, máscaras, jornais. É ainda aberta uma roda de 

conversa para discutir sobre a compreensão que cada um tem acerca destes temas, 

que situações vividas foram suscitadas e como gostaria de exercitá-lo ao longo dos 

encontros. Por fim, é realizada uma atividade final de integração e relaxamento. 

Durante o primeiro ano de oficinas foi trabalhado o tema "Instituição Psiquiátrica", 

representada através de diversas técnicas que buscaram alcançar o trajeto das 

internações dos frequentadores; a diversidade de tratamentos a que foram 

submetidos; a forma como as internações afetaram suas vidas e a relação que eles 

estabeleciam atualmente com o EAT. Neste período foram produzidos desenhos, 

músicas, máscaras, que serviram como base para a produção de uma peça teatral. 

A partir de 2018, em função das eleições presidenciais e dos debates deflagrados 

desde então, as discussões no grupo circularam em torno das políticas do governo 

para a saúde mental e das ameaças à luta antimanicomial. O debate ampliou-se 

também para demais temáticas que atravessam o corpo social, como o racismo, 

gênero e sexualidade, assuntos esses trabalhados por meio de esquetes, peças 

teatrais e rodas de conversa. O trabalho trouxe resultados positivos a todos os 

participantes implicados, colocando em processo e desestabilizando as formas 

estratificadas de relação com a loucura, promovendo, assim, novos campos de 

enunciação. Os frequentadores encontram um lugar de encenação de suas 

dificuldades cotidianas e espaço de construção de sentido para suas experiências, 

enquanto as alunas vislumbram uma oportunidade de conhecer as formas de 

atendimento oferecidas no campo da saúde mental. 

 
E-mail: renatapfvalentim@gmail.com 
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ONTEM - GRADUANDOS DA UERJ, HOJE – USUÁRIOS EGRESSOS DO PRB-

UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  
Vitor de Souza Lessa 

 
Apesar da situação atípica vivenciada nos últimos anos, além dos estudantes da UERJ 

que, atualmente, fazem parte do grupo de usuários acompanhados pelo Programa 

Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-UERJ), novos e antigos usuários do 

programa vêm sendo incorporados ao projeto. Muitos ex-estudantes da UERJ, para 

dar continuidade a sua vida acadêmica e/ou profissional, acabam retornando ao PRB-

UERJ em busca de acessibilidade, inclusive à Web. Nesse contexto, como exemplo, 

destacamos a participação de uma de nossas usuárias, a qual buscou o PRB-UERJ 

para prepara-se para a seleção do vestibular da UERJ, foi aprovada e tornou-se 

graduanda do curso de Pedagogia, fez especialização em Educação na UFRJ, tornou-

se docente do Instituto Benjamin Constant (IBC), fez Mestrado em Educação pela 

UNIRIO e, atualmente, é doutoranda em Educação na PUC-Rio. E esse não é o único 

caso de estudante egresso que retorna como usuário da comunidade externa. Nesses 

31 anos de existência do PRB-UERJ, nos deparamos com novas propostas de 

atividades, desafios e práticas. Ressaltamos que os ambientes virtuais vêm 

possibilitando maior contato e interatividade com quem nos procura, pois, a partir de 

dispositivos conectados em rede e fazendo uso de diferentes aplicativos, atingimos o 

objetivo do projeto, promover acessibilidade para todos. Como resultado pontual, 

destacamos que novos estudantes foram aprovados no vestibular da UERJ depois de 

prepararem-se no PRB-UERJ. Além dos casos pontuais, continuamos atendendo as 

demandas de diferentes usuários internos e externos que se beneficiam com as 

práticas do projeto. Podemos afirmar, portanto, que o fato de não ser comum 

encontrarmos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro locais que prestem 

Atendimento Educacional/Acadêmico Especializado para estudantes da Educação 

Básica/Ensino Superior com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, 

consideramos que o sucesso dos referidos sujeitos causa impacto pessoal e social. 

Também consideramos que os materiais eletrônico produzidos para os usuários do 

projeto, assim como as publicações geradas a partir dessas ações são contribuições 

técnico-científicas, consideravelmente, relevantes. Tais práticas também contribuem 

para a formação acadêmica e humanizada dos estudantes que colaboram com o 

projeto, bolsistas de Estágio Interno Complementar (EIC) que se dedicam às 

atividades propostas pelo projeto. Ao elaborarmos os materiais necessários à 

inclusão e acessibilidade dos sujeitos aqui citados e divulgarmos tais práticas, 

percebemos que novas culturas de inclusão, de acessibilidade e de inovações 

pedagógicas/metodológicas estão sendo utilizadas no projeto. 

 
E-mail: valeriagpdoc@gmail.com 
  



 
 

273 
 

 

POR UMA EDUCAÇÃO DESCOLONIZADORA: PENSANDO CULTURAS NÃO 

OCIDENTAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DANIELLE BASTOS LOPES 

Estagiário(s):  
Juliana Minervino da Costa 

Marcos Borges dos Santos Júnior 

 
O projeto consiste em um programa produzido no Instituto de Aplicação Fernando 

Rodrigues da Silveira (CAp - UERJ) e Centro de Educação e Humanidades (CEH). A 

experiencia parte de minha vivência há mais de dez anos entre os Mbyá - Guarani, 

sociedades indígenas, do tronco Tupi, localizadas no estado do Rio de Janeiro. Nossa 

intenção é estender a pesquisa sobre currículo e ensino de culturas não ocidentais 

para todo o primeiro segmento do Ensino Fundamental no instituto CAp-UERJ para 

alunos da graduação e educação básica. Problematizando e cumprindo os objetivos 

traçados pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08, que incorporam a obrigatoriedade do 

ensino sobre a história e culturas africanas e ameríndias nos currículos. As teorias 

dos estudos pós-coloniais ramificada nos anos 1960 pelo autor palestino Edward Said 

([1978],2011), tem ganhado novas reconfigurações e possibilidades no 

conhecimento científico. Said ([1978] 2011), Appadurai (2013), Bhabha (1994) 

criticam a centralidade dos conceitos majoritariamente ocidentais na epistemologia 

científica, destacando que a própria noção de Ocidente versus Oriente e suas 

ramificações, implicam pressupostos ultrapassados, constituídos a partir do olhar 

majoritariamente europeu. Partindo da leitura desses autores, propomos o estudo 

das sociedades não ocidentais e sua inserção na história das famílias, dos bairros e 

outras memórias no currículo do primeiro segmento. A intenção é que a pesquisa e 

o material produzido, favoreçam aos alunos uma compreensão mais ampla sobre a 

formação das histórias locais, quanto familiares, analisando conflitos, construções 

étnicas e processos de migração dessas sociedades (BHABHA, 1994, 2014). Como 

metodologia o projeto compreende duas bases distintas e interligadas -- a pesquisa 

quantitativa (baseada em recenseamentos, coleta e análise de dados recentes sobre 

culturas não ocidentais em plataformas de pesquisa) e qualitativa, partindo do estudo 

de caso no próprio instituto CAp-UERJ, voltado para seleção, criação e produção de 

material didático. Como base de matriz teórico utilizamos as teorias pós-coloniais 

(CHAKRABARTY, 1992, 2012; APPADURAI, 2013) e desconstrucionistas do campo do 

currículo (MACEDO, 2014, 2017), com destaque para a inserção dos autores 

ameríndios, palestinos, indianos, curdos e afins (BENITES, 2012; DAS, 2011, 2015; 

YOUSAFZAI MALALA, 2013). Nossa intenção é estabelecer um vínculo com o ensino 

sobre culturas não ocidentais (ameríndias, campesinas, curdas, ciganas) orientando 

e desenvolvendo materiais didáticos. 

 
E-mail: daniellebastoslopes@hotmail.com 
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PROALFA /OFICINAS DE PROMOÇÃO DE LETRAMENTO EM LEITURA, 

PRODUÇÃO TEXTUAL E MATEMÁTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  
Beatriz Werneck Franco 

Caroline Miranda de Assis Souza 

Elisa Maria de Souza 

Larissa Pereira Rodrigues 

 
Para participar ativamente da sociedade e exercer sua plena cidadania, o individuo 

deve ser capaz de interagir com uma grande variedade de formas de linguagens. A 

interpretação de um gráfico, a leitura de uma bula de remédio, o registro de uma 

receita, a apreciação de um conto, a leitura dos resultados de uma pesquisa eleitoral 

são situações reais de comunicação. Porém, faz-se necessário o conhecimento das 

especificidades de cada uma destas formas comunicativas. Para tanto, o PROALFA 

oferece três oficinas: Matemática, Leitura e Escrita.O aprendizado dos conteúdos de 

leitura, produção textual e matemática continuam sendo um grande desejo da 

escola.Este projeto surgiu da avaliação que a criação de oficinas específicas em 

matemática,leitura e escrita seriam enriquecedoras para a população alvo do 

programa.As oficinas de promoção de letramento desenvolvem-se em três 

momentos: Inicialmente , durante as reuniões pedagógicas é feito um planejamento 

articulado com os professores regentes , a partir do tema anula escolhido que é 

dividido em sub-temas. No segundo momento as classes tem possibilidade de 

assimilar os conteúdos propostos através de atividades especificas em escrita, leitura 

e matemática. Finalmente, o momento da avaliação é acompanhado pelo 

desempenho apresentado de cada aluno dessas classes. O projeto tem como objetivo 

promover um espaço sócio-cultural-educativo da práxis em letramento direcionado à 

Educação de Jovens e Adultos pouco escolarizados ou que mesmo sendo 

considerados alfabetizados, desejam dar continuidade seus estudos em leitura, 

escrita e matemática. Na sexta-feira são feitas reuniões de supervisão pedagógica 

com toda a equipe onde são planejadas as atividades a serem desenvolvidas na 

semema que se inicia e relatadas e avaliadas as atividade desenvolvidas na semana 

anterior. Em 2019 desenvolvemos o projeto “È preciso estar atento e forte: 

repensando o Brasil através dos movimentos artísticos-culturais”, estudando a 

influência dos povos indígenas e africanos na formação cultural do Brasil. No primeiro 

semestre as turmas Mangueira I e Unati I estudaram a influência africana e indígena 

na cultura, através das lendas, música, língua e alimentação . Nesta turma o objetivo 

foi a produção de almanaques reproduzindo histórias, receitas, remédios e costumes 

dos povos estudados. Nessas turmas as oficinas contibuíram com a produção de 

textos e gráficos para os almanaques.A turma Unati II teve como objetivo o 

conhecimento da região de Angola, país de origem de muitos escravos africanos. 

Foram produzidos cartazes sobre a cultura desses povos, resultando num atlas 

histórico. e cultural. As oficinas produziram um jornal cultural com textos referentes 

á influência dos povos angolanos nacultura brasileira. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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PROALFA/ ACERVO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO EMILIA FERRRERO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  
Bellyze Silva Braga 

Lidiana Soares 

 
O Acervo Especializado em Alfabetização “Emília Ferreiro” diferencia-se das 

Bibliotecas Setoriais da UERJ, por conter documentos relativos a assuntos específicos, 

tais como: alfabetização, leitura, escrita, matemática, psicologia da educação, entre 

outros. O objetivo é disponibilizar os materiais existentes para docentes e discentes 

da UERJ, bem como para demais interessados da comunidade externa a UERJ. 

Historicamente, o Acervo Especializado foi o primeiro projeto a ser implantado pelo 

programa, em 1995, e foi inaugurado pela pesquisadora Emília Ferreiro na época de 

sua vinda à UERJ para receber o título de Doutor Honoris Causa. O Acervo é composto 

por livros, artigos, teses, monografias, vídeos, recortes de jornais, entre outros. Para 

o seu bom funcionamento, os materiais deverão estar sempre em perfeito estado 

para serem consultados e a atividade de devolução requer um controle através de 

fichas e notação em um caderno apropriado; as estantes do Acervo devem ser 

continuamente arrumadas e os empréstimos de documentos só são permitidos no 

horário de permanência do bolsista responsável. O Acervo disponibiliza para os seus 

usuários cerca de 1575 livros, 570 periódicos, 150 monografias e teses, 400 folhetos, 

27 fitas cassetes e 50 fitas de vídeo. Os empréstimos tem sido feitos aos bolsistas 

do Proalfa e aos alunos dos projetos. O Acervo ocupa o mesmo espaço físico 

destinado às reuniões da equipe do Proalfa, favorecendo, assim, as consultas e 

pesquisas de leituras que complementam a formação do bolsista. Destaca-se, 

também, a possibilidade de frequência ao Acervo, das Classes de Alfabetização e 

Letramento para conhecimento, utilização e empréstimo das obras. Atendemos cerca 

de 60 alunos dos projetos e 10 estagiários de Pedagogia, que fizeram o estágio 

supervisionado no programa.Citamos, ainda, a oportunidade de interação do 

estagiário na área educacional, oportunidade ímpar em sua formação ao participar 

de uma equipe multidisciplinar de graduandos em Letras, Pedagogia e Matemática, 

dos grupos de estudos semanais, em áreas temáticas, e do planejamento dos 

projetos desde a reunião inicial de cada semestre, denominada capacitação, até o 

fechamento do projeto anual, denominado culminância. Este ano conseguimos um 

financiamento para contratar um bibliotecário. Estamos atualizando o acervo, 

fazendo o descarte de obras muito antigas (especialmente revistas e artigos com 

mais de cinco anos) e a catalogação de obras adquiridas em 2018. Vamos 

informatizar o acervo e disponibilizar na internet para o público externo. Esperamos, 

assim, dinamizar a utilização do acervo para outras clientelas internas e externas. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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PROJETO LEDEN: LABORATÓRIO DE ENSINO LEONARDO DA VINCI – 

LINGUAGEM, IMAGEM, TRANSDISCIPLINARIDADE, TECNOLOGIA E ENSINO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ESEQUIEL RODRIGUES OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Mayara Christina Mendonça Ramos 

 
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. 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. Nesse sentido, tem os seguintes objetivos 

específicos: I. Realizar atividades de administração, suporte e mediação tecnológica 

do ava.cap.uerj.br. Respondendo às demandas operacionais e avaliando a eficácia 

dos designs em cada nível e de escolaridade, com vistas a alcançar melhor 

desempenho e compartilhar descobertas em programas de cooperação 

interinstitucionais. II. Envolver todas as disciplinas da grade curricular e anos de 

escolaridade da educação básica. III. Criar atividades formativas para as disciplinas 

de graduação em ambiente virtual de aprendizagem. IV. Promover a formação 

continuada de docentes em nível de extensão, como resultado da pesquisa e da 

inovação desenvolvida pela Pós-graduação. V. Estimular o desenvolvimento de 

produtos ou indicar soluções simples em tecnologias digitais para problemas 

cotidianos. Na dinâmica comunicacional, as tecnologias contemporâneas 

oportunizam a produção de novos gêneros textuais (DIONÍSIO, 2002) nos quais 

predominam a multimodalidade textual (KRESS, 2010). É importante reconhecer a 

série de modos de linguagem, cada um com as suas capacidades para criar 

significados, que trabalham juntos em uma inter-relação didática, que precisam ser 

entendidos como um conjunto para a aprendizagem (HEMAIS, 2010). Para além da 

necessidade de domínio técnico da escrita para a organização do pensamento e a 

comunicação, a produção textual multimodal exige o desenvolvimento de habilidades 

em tecnologias digitais, sem as quais a competência linguística compromete a 

produção de conhecimento, notadamente na educação. Competência esta 

compreendida na perspectiva transdisciplinar, que contempla a complexidade, 

interdependência entre fenômenos, mas preserva a sensibilidade para a diversidade 

(MORIN, 2007; JAPIASSÚ, 2008; NICOLESCU, 1999). Os conhecimentos e 

metodologias de ensino desenvolvidos têm impactado nas práticas pedagógicas em 

turmas da Educação Básica, da graduação e da pós-graduação no CAp-UERJ e em 

escolas das redes municipal do Rio e estadual do Rio de Janeiro. Uma vez que os 

produtos e metodologias desenvolvidos pelos professores-pesquisadores do Mestrado 

Profissional do PPGEB são docentes efetivos em unidades escolares dessas referidas 

redes e aplicam tais metodologias em suas aulas. 

 
E-mail: esequiel.rodri@gmail.com 
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PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL - O JOVEM E A INICIAÇÃO 

AO TRABALHO EM UMA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia do Trabalho e 

Organizacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELOISA HELENA FERRAZ AYRES 

Estagiário(s):  
Darckyane da Silva Alencar 

Lorena Rodrigues Luziario 

 
O Projeto surge, a partir de discussões acerca das políticas públicas em relação ao 

campo do trabalho e das organizações, no Estágio em Psicologia do Trabalho e 

Organizacional, do IP/UERJ. Iniciado em 2014, o projeto está inserido no campo da 

Psicologia Social, do Trabalho e Organizacional, tendo como proposta gerar meios de 

ampliação do espaço de pesquisa-intervenção nas relações sociais e de trabalho. 

Zanelli, Silva e Soares (2004) acentuam que as sociedades humanas, na 

contemporaneidade, organizam-se em função do trabalho, sendo este, o definidor do 

sentido da existência humana. Como cita Dejours (2004), o trabalho é visto como 

“operador fundamental da própria construção do sujeito” (p. 32). Neste sentido, os 

programas de iniciação ao trabalho podem favorecer a constituição desse jovem de 

forma mais integrada, valorizando a função psicológica do trabalho, na medida em 

que o jovem tem acesso a um trabalho, segundo as suas potencialidades, suas 

competências, em um espaço de discussão sobre o seu papel profissional. Por 

conseguinte, os seguintes objetivos foram delineados: - criar parceiras entre 

academia, empresas, instituições e sociedade; – propiciar o desenvolvimento pessoal 

e interpessoal desses jovens, a partir do autoconhecimento e reflexões acerca do 

trabalho; - e desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema o jovem e a iniciação ao 

trabalho, possibilitando ações transformadoras. A fundamentação teórica tem uma 

perspectiva das concepções atuais desse campo (ZANELLI, BORGES-ANDRADE & 

BASTOS, 2014; ZANELLI & SILVA, 2008) e a Concepção Psicossocial Integrada 

(AYRES, 2012), que tem como ênfase uma visão integrada e complexa do campo do 

trabalho e das relações sociais (MORIN, 2007), os estudos teóricos sobre processos 

grupais, (AYRES, 2012), especificamente relacionados com o desenvolvimento intra 

e interpessoal e a pesquisa-ação. (THIOLLENT, 1997). O projeto percorre , para sua 

realização dentro da concepção teórica adotada, as seguintes etapas: 1ª - Construção 

de parcerias com empresas, instituições e sociedade – espaço de construção 

conjunta; 2ª - Levantamento das expectativas e apresentação da proposta - ajustar 

às demandas “reais” do grupo - entrevistas com todos os atores envolvidos; 3ª - 

Desenvolvimento – Grupo de desenvolvimento pessoal e interpessoal – O Jovem e a 

Iniciação ao Trabalho - vivência grupal - construção de planos de ações de 

desenvolvimento individual; 4ª etapa - Avaliação e Acompanhamento - encontro de 

acompanhamento, entrevista devolutiva e de feedback com todos os atores 

envolvidos. Assim, o projeto tem parceria com o CETREINA-Programa Educativo 

Bolsa de Iniciação ao Trabalho/PEBIT, junto aos bolsistas da Fundação Infância e 

Adolescência-FIA e da FAETEC vem possibilitando o desenvolvimento dos jovens, dos 

estudantes de Psicologia em uma concepção integrada do ensino, pesquisa e 

extensão. 

 
E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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PRATICANDO HABILIDADES SOCIAIS NA MEDIAÇÃO ENTRETURMAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS 

Estagiário(s):  
Lais Ferreira dos Santos 

Priscila Camara de Castro Abreu Pinto 

 
Resumo: Este trabalho, entende que independente da cultura em que o indivíduo 

está inserido, as interações sociais são essenciais para o seu desenvolvimento em 

sociedade. Pressupõe-se que a Universidade é um ambiente de cobranças, mas é 

sabido que na prática é muito mais que estudar. O sujeito precisa se relacionar e 

interagir com seus colegas a todo momento. Nessa direção, o projeto tem como 

objetivo o acolhimento de novos alunos do curso de Pedagogia que ingressam na 

universidade todo semestre. Em termos metodológicos, o trabalho se identifica com 

a perspectiva da pesquisa-ação defendida por autores como Barbier (2002) e 

Thiollent (1996), de viés qualitativo conforme a percepção de Bogdan e Biklen 

(1994). A partir de uma organização com base em um sistema interpares 

(mediadores/discentes de seus pequenos grupos), a Mediação é a prática 

desenvolvida entre os alunos/as e que permite aos novos estudantes contar com o 

apoio de colegas que já se sentem familiarizados com as demandas da vida 

universitária na Uerj e que se disponibilizam, voluntariamente, para responder às 

diferentes solicitações. O Projeto surgiu com a crescente demanda de serviços de 

apoio, de encaminhamentos para atendimento psicossocial, de trancamentos 

contínuos e até mesmo de evasão de curso. Para atuar como discente mediador/a é 

importante que este/a tenha realizado cursos de Habilidades Sociais (DEL PRETTE & 

DEL PRETTE, 2012, 2014), que tenham lhe permitido exercitar elementos como 

empatia, resolução de problemas, assertividade, dentre outros. Além disso, valoriza-

se no discente mediador a interação de forma humana e tenha uma escuta ativa e 

respeitosa para com os/as colegas de curso. No que se refere aos resultados obtidos, 

com o auxílio dos mediadores, auxiliamos os ingressantes a melhor organizar seus 

horários de trabalho, estudo e demais atividades (como estágios e bolsas), evitando 

assim a interrupção do curso. Ao longo do período, foram diversos os 

encaminhamentos de alunos com necessidade de atendimento psicossocial mais 

específico, que chegaram até nós através dos alunos mediadores, fazendo também 

a ponte destes com os docentes. Entre os pontos fundamentais da necessidade do 

Projeto destacou-se a contribuição para a integração psicossocial e acadêmica dos 

novos estudantes, além da proposta de se atuar na redução do abandono do curso e 

promover um melhor aproveitamento das possibilidades da universidade, algo que 

engloba a formação de todos os envolvidos. Palavras-chave: Habilidades Sociais, 

Orientação Educacional, Formação de Professores 

 
E-mail: lucianavss@gmail.com 
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PROGRAMA LCD EM MOVIMENTO: ATIVISMO DIGITAL EM REDE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS 

Estagiário(s):  
Jessica Melissa Lima Borges 

 
O Programa LCD em Movimento, 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), tem como objetivos: proporcionar aos 

alunos envolvidos experiências que integrem ensino, pesquisa e extensão, 

contribuindo para suas formações acadêmica e profissional; promover a discussão da 

relação entre mídia e movimentos sociais; estimular a consciência crítica sobre as 

temáticas abordadas. O conceito de dialogia, em Paulo Freire define os pressupostos 

do nosso trabalho, visando promover debates ligados aos movimentos sociais através 

de uma comunicação horizontal, embasada na proposta de comunicação ativa, na 

qual os sujeitos são produtores e críticos dos recursos midiáticos. Lançado em junho 

de 2017, realizamos diversas edições do programa, dentre os mais recentes: Pensar 

para que? Ameaças aos cursos de ciências humanas, Sistema hídrico do Rio de 

Janeiro, Inclusão social - Pessoas com deficiências, Carnaval e política, Mulheres na 

política, Barragens, A Participação Feminina no Esporte, temas que alcançaram 

grande visibilidade por parte do público. Assim, o Programa é transmitido ao vivo 

pela página do Laboratório, no Facebook e posteriormente fica armazenado também 

no canal do YouTube. Sobre resultados alcançados, além da imensa rede criada entre 

o Laboratório, os convidados e os envolvidos com os temas, destacamos: mais de 30 

programas gravados e mais de 60 horas de transmissão exibida; é crescente número 

de visualizações para os programas, que ficam armazenados nas páginas e canais 

das redes sociais contendo mais de 2.000 visualizações só no youtube e ganhando 

cada vez mais destaque; entrevistamos mais de 100 pessoas especialistas inseridos 

em diversos temas. Em termos metodológicos, a proposta do Programa não 

pretende, portanto, estabelecer relações com os comunicadores assumindo o papel 

de um narrador distanciado, que objetivaria esses atores sociais a partir de conceitos, 

métodos e formas de representação concebidas exclusivamente por nós, enquanto 

pesquisadores e produtores do conhecimento. Em oposição a isso, buscamos estreitar 

os laços com os grupos pesquisados, que são convidados a participar e interagir com 

os processos de construção dos projetos e da realização dos mesmos, visando o 

fortalecimento dessas práticas. Buscamos estreitar os laços com militantes e 

pesquisadores de movimentos sociais proporcionando uma ambiência formativa para 

os colaboradores envolvidos no projeto. 

 
E-mail: lucianavss@gmail.com 
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PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO: APONTAMENTOS INICIAIS DE UMA 

PESQUISA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 

Estagiário(s):  
Karine Corrêa Nunes 

 
O presente resumo apresenta o trabalho realizado durante o período de um ano como 

bolsista de Estágio Interno Complementar. Este trabalho envolveu uma ação de 

pesquisa tendo como foco a análise das implicações do Projeto “Escola sem Partido” 

(ESP). Esta investigação teve como objetivos: Discutir os impactos que o Projeto de 

lei Escola sem Partido (ESP) tem causado no campo da educação e investigar através 

de relatos os tipos de temas em que educadores têm deixado de abordar ou intervir 

pelo medo de denúncias e repressão causadas pela iniciativa do ESP. Para isso, fiz 

um levantamento de dados a partir de um questionário online que recebeu 170 

respostas. Realizei também entrevistas com professores a fim de investigar as 

implicações da onda conservadora nas práticas docentes de educadores/as dos 

diferentes níveis de ensino. Outra fonte de pesquisa foi feita através do levantamento 

de noticiários a respeito do tema. O ESP é um projeto que incentiva a criminalização 

de docentes vistos como “doutrinadores/as ideológicos/as”. Apesar desta iniciativa 

não ter sido aprovada legalmente pelo congresso, até o momento, este movimento, 

pautado no pensamento político-ideológico conservador, tem deixado marcas nas 

tramas da educação. Este projeto vem interferindo na rotina de muitas escolas 

principalmente no trabalho dos/as docentes. A sala de aula que deveria ser um lugar 

de diálogo entre professores e alunos tornou-se hoje um espaço de medo e 

desconfiança. Esta pesquisa tem identificado que o sentimento de desconfiança tem 

provocado professores a vivenciarem a autocensura pela preocupação em abordar 

temas que discutam questões religiosas, morais, políticas ou sexuais. Esta pesquisa 

tem como autores básicos: Paulo Freire, Gaudêncio Frigotto e Fernando Penna. Busco 

com este trabalho refletir sobre os perigos da disseminação do Projeto de lei “Escola 

sem Partido” bem como analisar a chamada onda conservadora no campo da 

educação a partir dos dados preliminares de investigação. A pesquisa, foco deste 

resumo, se desenvolveu dentro dos grupos de pesquisa ALMEFRE (Grupo de Pesquisa 

Alfabetização, Memória e Formação de Docente, Relações Etnicorraciais) e GPALE 

(Grupo de Pesquisa Alfabetização, Leitura e Escrita). Estes grupos são vinculados ao 

Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação: Memória, História e Formação de 

Professores. Os encontros desses grupos acontecem uma vez por semana às quintas-

feiras na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, localizada em São Gonçalo, 

município do Rio de Janeiro. As reuniões dos grupos de pesquisa ALMEFRE e GPALE 

se desdobram nos turnos da Manhã e da tarde. Como parte dos resultados alcançados 

com essa pesquisa construí gráficos a partir dos questionários anteriormente 

referidos. Os dados refletem a importância da continuidade da pesquisa neste campo 

temático. 

 
E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
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PRÁTICA SUPERVISIONADA EM PSICOLOGIA NA UNIDADE DE PEDIATRIA 

DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O 

APRIMORAMENTO DO TRABALHO EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ÁREA 

DA SAÚDE. 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VINICIUS ANCIAES DARRIBA 

Estagiário(s):  
Catarina Miranda de Barros 

 
INTRODUÇÃO Este projeto de estágio promove a aproximação do aluno da graduação 

de psicologia com o trabalho do psicólogo em equipe multidisciplinar na área de 

saúde. O trabalho em equipe multidisciplinar, ao reunir diferentes profissionais de 

diferentes áreas, amplia o cuidado em relação ao paciente, olhando-o de forma mais 

integralizada, não se restringindo apenas à doença. A prática do estágio é realizada 

na enfermaria de pediatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, setor este onde 

o estagiário está acompanhado por psicólogos e residentes de psicologia e, assim, 

aproxima-se também da rotina hospitalar. OBJETIVO Tem como objetivo aproximar 

o estudante de psicologia com o trabalho em equipe multidisciplinar em saúde, a 

partir de uma prática supervisionada no setor de pediatria no HUPE, possibilitando o 

desenvolvimento de competências para a prática clínica no contexto do trabalho em 

âmbito multidisciplinar na área da saúde e contribuindo para a formação do psicólogo. 

MATERIAIS E MÉTODOS A inserção do estagiário ocorre a partir de um turno para a 

prática na enfermaria, no qual é possibilitado o contato direto com os pacientes, seus 

familiares e a equipe, além da participação em alguns projetos da psicologia junto à 

enfermaria, como por exemplo a sessão de cinema. A inserção também se dá por 

meio das participações nos rounds médicos duas vezes na semana (reuniões onde o 

caso de cada paciente é abordado), pela participação nas reuniões multidisciplinares 

que ocorrem quinzenalmente e contam com a presença de representantes de 

diversas áreas para a discussão de casos e situações que mobilizam o setor e pela 

participação nas supervisões semanais da psicologia, onde os casos e a prática da 

psicologia são discutidos entre supervisores, residentes e estagiários. RESULTADOS 

A introdução do estagiário na rotina hospitalar vinha sendo pensada e discutida há 

algum tempo, pois havia a necessidade de se pensar sobre o lugar que o estagiário 

poderia ocupar na enfermaria, levando em conta os obstáculos relativos ao espaço 

hospitalar, demarcado por rotinas e protocolos. Desta forma, este é o primeiro 

semestre onde um estagiário esteve efetivamente situado em meio à prática na 

enfermaria. Essa experiência propiciou a melhor compreensão dessa inserção, 

possibilitando a oferta de uma vaga de estágio curricular vinculado ao Serviço de 

Psicologia Aplicada no próximo semestre. DISCUSSÃO O trabalho da psicologia opera 

um resgate da subjetividade em meio a internação e procedimentos médicos. A 

escuta, oferecida aos pacientes e familiares, promove, de certa forma, acolhimento 

e suporte, tão necessários nesse momento de hospitalização. Além disso, verifica-se 

que, a presença da psicologia em meio à relação médico-equipe muitas vezes facilita 

a comunicação e o diálogo entre as partes. O estagiário, ao se introduzir na prática, 

tem a possibilidade de atuar a partir desse lugar, junto à equipe, atuando em prol do 

resgate dessas subjetividades no espaço hospitalar. 

 
E-mail: vdarriba@centroin.com.br 
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PSICOEDUCAÇÃO PARA UNIVERSITÁRIOS: PROPICIANDO A 

AUTORREGULAÇÃO DIANTE DE EMOÇÕES E SENSAÇÕES NA ADULTEZ 

EMERGENTE. 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO 

Estagiário(s):  
Grazielle Serafim Nogueira 

 
A regulação emocional pode ser entendida como um processo de autogestão 

emocional e corporal. O ambiente universitário da UERJ é reconhecido como um 

espaço multifacetado que provoca emoções e sensações, principalmente, após 

passarmos por um duro período de insegurança. A formação de grupos 

psicoeducativos, nesse contexto, visa a um melhor conhecimento ou expressão de 

si, diante de uma situação relacional, tendo como princípio um conhecimento sobre: 

o que, como e onde as sensações e as emoções são sentidas no corpo. O DERA 

(Desafios Emocionais e Relacionais na adolescência e adultez emergente), que tem 

por objetivo a divulgação do conhecimento psicológico promove encontros, 

minicursos e grupos, para um melhor autogerenciamento das emoções que, 

consequentemente, promovem a construção de uma saúde mental de qualidade. O 

público participante encontra-se na faixa etária dos 18 a 29 anos, configurando-se 

como da adultez emergente e fazendo parte do sistema universitário. Neste trabalho, 

apresentamos a proposta de grupo psicoeducativo. Como parte do treinamento do 

EIC, que se iniciou em abril de 2019, após divulgação, em maio, foi realizado um 

grupo psicoeducativo, com dois encontros cuja duração foi de, aproximadamente, 

uma hora e trinta minutos. Participaram oito integrantes, em cada encontro, 

gravados em áudio e vídeo, posteriormente transcritos e analisados. Foram usados 

como metodologia, uma silhueta de corpo e a técnica de focalização em grupo, 

dividindo-se em sete quadrantes para trabalhar as sensações durante todo o 

processo. Posterior às atividades, as emoções foram ganhando sentido sobre as 

experiências de contato com o corpo, em busca de regulação emocional. Na análise 

dos resultados, observamos uma melhora nas expressões e compreensões 

sensoriais, emocionais e comportamentais dos participantes. Além disso, ao se 

depararem com essas experiências, os participantes relataram surpresa e, para 

alguns, um desconforto ao acessar as emoções no espaço acadêmico e/ou em uma 

condição de grupo. Conclui-se que a psicoeducação em grupo é um instrumento para 

a observação e análise das sensações corporais que emergem no contexto 

universitário. Ademais, notamos uma ampliação de possibilidades para lidar com 

ansiedades e outras emoções que emergiram. Portanto, a proposta psicoeducativa, 

podendo ser vista como uma ampliação da atuação do psicólogo, promove não só 

uma nova compreensão das sensações, mas também novas respostas e produções 

de sentidos em busca de uma regulação emocional. 

 
E-mail: ednaponciano@uol.com.br 
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PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL ÊNFASE NOS PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS: ORIENTAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA 

JUNIOR DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia do Trabalho e 

Organizacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELOISA HELENA FERRAZ AYRES 

Estagiário(s):  
Caroline Cezar Guimaraes 

Laurence Maria Matheos dos Santos de Oliveira 

Vinicius Francisco Oliveira 

 
O Projeto Psicologia do Trabalho e Organizacional ênfase nos processos 

organizacionais: Orientação ao funcionamento da Empresa Junior do Instituto de 

Psicologia nasceu no Estágio Supervisionado, tendo como origem discussões e 

análises do contexto atual das organizações frente aos novos paradigmas de gestão, 

relacionados à democratização das relações sociais nos sistemas-empresa. Assim, o 

presente projeto tem como campo teórico-prático a Empresa Júnior-EJr de 

Psicologia/UERJ, a InterAção Jr., fundada em 2006. Diversas atividades vêm sendo 

desenvolvidas, com a participação efetiva dos empresários juniores, tais como: - 

grupos de estudo/supervisão semanais; -Seminários, Congressos, Mostras, 

destacando-se o “Seminário Anual Interno em Psicologia do Trabalho e 

Organizacional – Práticas atuais”, que é organizado pelos estudantes, desde 2005, 

contando com a participação dos estudantes do Instituto de Psicologia (IP), dos ex-

empresários juniores, de professores e de profissionais do mercado de trabalho; - 

cursos semestrais para capacitação dos empresários juniores realizados, desde 2006, 

em parceria com o CEPUERJ, incluindo como professores os 

profissionais/pesquisadores, ex-empresários juniores, e os empresários juniores na 

monitoria do curso; - consultorias organizacionais internas e extenas juntos às 

Incubadoras da Uerj e empresas externas. Os empresários juniores participam em 

atividades contínuas de pesquisa e atendimento à comunidade através dos seguintes 

Projetos: - “O Jovem e a Iniciação ao Trabalho em uma perspectiva da inclusão social” 

em parceria com o CETREINA/Programa Educativo Bolsa de Iniciação ao 

Trabalho/PEBIT junto aos bolsistas da Fundação Infância e Adolescência-FIA e - 

“Socialização e inclusão social – movimento dos grupos sociais - Campo da Psicologia 

Social, do Trabalho e das Organizações” realizado junto ao Programa de Atendimento 

a Refugiados e Solicitantes de Refúgio–PARES/Cáritas-RJ. No ano de 2018, o Projeto, 

contou com 06(seis) profissionais/pesquisadores, ex-empresários juniores, tendo 

atingido 210 (duzentos e dez) pessoas da comunidade interna e 370 (trezentos e 

setenta) pessoas da comunidade externa, envolvendo 31 (trinta e um) estudantes 

do Instituto de Psicologia da UERJ. As seguintes parcerias foram estabelecidas, 

internas: - InovUerj, - CETREINA/PEBIT/UERJ e externas: - Grupo de Pesquisa 

“Governança, Biodiversidade, Áreas Protegidas e Inclusão Social” do Programa 

EICOS/IP/UFRJ; Projeto - CAPES-COFECUB -Vidas Paralelas Migrantes – Brasil 

/França; Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio – 

PARES/Cáritas-RJ; - SICOOB, Sistema Cooperativas de Crédito Brasil/Educação 

Financeira; PETROBRAS. Neste sentido, o projeto conta com a participação de cada 

estudante na produção de um conhecimento amplo (acadêmico e social) e, 

consequentemente, com o compromisso de produzir informações, estruturar 

conhecimentos e delinear ações para a aprendizagem contínua do exercício da 

Psicologia nesse campo. 

 
E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E 

AMPLIADA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLA CORDEIRO MARCAL Y GUTHIERREZ 

Estagiário(s):  
Beatriz Almeida Quintanilha 

 
O projeto Recursos de tecnologia assistiva (TA) e comunicação alternativa e ampliada 

(CAA) na perspectiva da Educação Inclusiva visa a produção de materiais/recursos e 

serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 

pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida Independente e 

Inclusão. Mas também, conhecer como está se configurando a produção acadêmica 

na área da Educação Especial e Inclusiva, a partir de ações de pesquisa e 

extensionistas nesse campo e que se relacionam com as necessidades educacionais 

especiais, o atendimento educacional especializado, o ensino colaborativo, dentre 

outros. O levantamento bibliográfico acerca das temáticas e fundamentações teóricas 

tem proporcionado a implementação de recursos e serviços de TA e CAA. GLAT 

(2007) diz que ao falar em acessibilidade, há uma tendência a se enfatizar os 

aspectos físicos, como se o fato do aluno poder se locomover livremente na escola 

garantisse sua inclusão educacional. Isso é muito importante, contudo, pode no 

máximo permitir sua inserção social, não sendo suficiente para o processo de 

aprendizagem e construção do conhecimento. A expressão `Tecnologia Assistiva` 

pode dar a impressão de que são recursos de elevada sofisticação tecnológica. No 

entanto, a maioria deles é simples como projetar um assento e um encosto na cadeira 

que permitam estabilidade postural e favoreçam o uso funcional das mãos. (PELOSI, 

2007; BRESCH, 2007). Ora, não podemos desconsiderar a importância das 

adaptações e criação de recursos materiais e estratégias de ensino, ajudas técnicas 

ou tecnologias assistivas, que garantam as condições necessárias de acesso ao 

currículo para esses alunos, visando autonomia e desenvolvimento acadêmico e 

social. Assim, compreende-se que a produção desses materiais e serviços tem 

contribuído não somente para os alunos com deficiência, mas para todos os 

estudantes do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Utiliza-se, em 

sua maioria, recursos de baixa tecnologia. Vale destacar, que esses produtos são 

elaborados a partir da demanda vivenciada pelo estudante ou pela turma. Essa 

observação se dá pelos olhares dos professores e bolsista do projeto para então 

construir os produtos e aplicá-lo. Esse projeto tem se constituído como espaço de 

pesquisa para estudantes, pesquisadores e demais interessados nesses temas. Dessa 

maneira, justifica a relevância do desenvolvimento desta pesquisa. Assim como 

permite sistematizar a produção acadêmica na área da Educação Especial e Inclusiva. 

 
E-mail: carlacordeiromarcal@gmail.com 
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REVISTA DESENVOLVIMENTO E CIVILIZAÇÃO - 2018-2019 

Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Sociologia do Desenvolvimento 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST MULTIDISC. DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GAUDENCIO FRIGOTTO 

Estagiário(s):  
Raphael Charles Ribeiro Marques 

 
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA A Revista “Desenvolvimento e Civilização” é 

periódico de publicação semestral vinculada à Cátedra e Rede UNESCO sobre 

Economia Global e Desenvolvimento Social – REGGEN, e, ao Programa 

Desenvolvimento e Educação – Theotonio dos Santos. 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. Orienta-se, 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 que se dedique 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. Propiciar oportunidades 

para a reflexão sobre as questões vinculadas ao trabalho da Cátedra com a presença 

de representantes das instituições parceiras, além de outras personalidades do 

mundo acadêmico, político e cultural nas instituições a serem atendidas por meio de 

eventos científicos-acadêmicos. Com vistas a garantir a excelência das publicações 

da Revista, faz-se necessário um processo de revisão dos aspectos coesivos e 

gramaticais dos textos adequando à norma culta da Língua Portuguesa. Dessa 

maneira, os estudantes dos cursos de Letras desempenham Estágio Interno 

Complementar. OBJETIVOS Objetivos gerais: Considerando as preocupações 

crescentes com a sustentabilidade nas diferentes formas de interações da 

humanidade consigo e com a natureza, objetivamos, reunir artigos de especialistas, 

pesquisadores e intelectuais nacionais e internacionais. Objetivos específicos: 

Divulgar análises críticas sobre a realidade nacional e internacional; Contribuir para 

o melhor entendimento sobre a economia global e o desenvolvimento sustentável; 

Estimular a pesquisa e investigação científicas sobre os temas da Revista. 

METODOLOGIA A Revista está ligada ao tripé da Universidade já no seu próprio corpo 

editorial e administrativo. Da mesma, forma o seu público de interesse e o trabalho 

a ser realizado contempla tanto ensino, quanto pesquisa e extensão materializados 

nos objetivos geral e específicos, assim como nos produtos esperados. Participamos 

de capacitações em cursos, reuniões e eventos sobre editoração científica com vistas 

a garantia de qualidade e indexação/circulação; divulgamos trabalhos de autores de 

referências, pós-graduandos e pós-graduados com interesse nos temas propostos; 

melhoramos a visibilidade da produção uerjiana e nacional; fortalecemos a 

interlocução com instituições, grupos e pesquisadores de todo o mundo; qualificamos 

estudantes da UERJ em divulgação científica, pesquisa, editoria, revisão, tradução e 

formatação. 

 
E-mail: ifht.uerj.qualificacao@gmail.com 
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REDES TÉCNICAS E A INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E POLÍTICA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLORIANO JOSE GODINHO DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Lucas Leal de Almeida 

 
Nossa investigação tem como objetivo identificar a atuação das redes técnicas na 

integração do território e como os sujeitos sociais e a administração pública podem 

estabelecer práticas que favoreçam a gestão do território. As redes técnicas, segundo 

Milton Santos, permitem um processo de modernização do território. Nesse contexto, 

daremos evidência à importância da Ferrovia Estrada de Ferro Leopoldina para a 

economia fluminense, sobretudo para o Leste Metropolitano e Norte Fluminense, e 

os ações e intervenções relacionadas à administração pública que podem 

potencializar o uso dessas redes. Trata-se de uma investigação que procura respostas 

acerca da integração regional fluminense, associada, também, à integração com as 

demais unidades federativas da Região Sudeste e de que maneira essa rede técnica 

promoveu o desenvolvimento regional. A ferrovia Estrada de Ferro Leopoldina, criada 

ao final do século XIX, promoveu profundas mudanças no território da Região Norte 

Fluminense. É preciso lembrar a importância que essa ferrovia tinha no contexto da 

economia brasileira. O país era, àquela época, agroexportador, ou seja, a base 

econômica do país era a exportação e venda de commodities, com o objetivo de 

atender a demanda externa, numa lógica similar àquela vivenciada durante o pacto 

colonial. Essa lógica estava intrinsecamente ligada à Divisão Internacional do 

Trabalho, em que o Brasil, como país em estágio menos avançado de 

desenvolvimento, era visto como mero exportador de produtos primários. No 

entanto, a reflexão a respeito da ferrovia não se limita apenas a isso, essa ferrovia 

também servia como meio de transporte de passageiros. Percebe-se aí a importância 

dessa rede como agente integrador e produtor do território. Posteriormente, há a 

mudança da lógica espacial brasileira, que deixava de ser um país agrário para 

começar a se industrializar. As ferrovias perdem importância para as rodovias e a 

inauguração da BR-101, durante o Governo de Juscelino Kubitschek, através da 

política rodoviarista, fragiliza ainda mais o grau de importância dessa ferrovia, o que 

a levou, pouco a pouco, a ser inutilizada. É necessário investigar o por que da pouca 

relevância dada, atualmente, a essa ferrovia no estado do Rio de Janeiro. 

Compreender como funcionam e se integram as redes técnicas no Brasil é importante 

para entender as problemáticas envolvidas no desenvolvimento nacional decorrentes 

da ação do poder público, sem deixar de atentar-se às transformações que essas 

redes causam no espaço. Em suma, o papel dessa pesquisa será o de esmiuçar a 

atuação das redes técnicas no território norte-fluminense, em especial da ferrovia 

Leopoldina, com a finalidade de se entender o papel do poder público na integração 

e desenvolvimento ao longo do Rio de Janeiro, buscando informações que possam 

nortear as verdadeiras atuações do poder público e como essas redes promovem 

mudanças no espaço geográfico fluminense. 

 
E-mail: fgodinho@uerj.br 
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REGISTROS DO PROJETO NARRATIVA HISTÓRICA E OS FATORES 

DETONADORES DA 2ª GUERRA MUNDIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 

Estagiário(s):  
Taina Ventura Martins 

 
Os livros didáticos se constituem em objeto de pesquisa de diferentes formas. Neste 

projeto, apoiado pelo Prociência 2017/2020, eles fornecem elementos para uma 

reflexão sobre a manutenção ou as mudanças no currículo de história na escola. Para 

isso, desde 2013 viemos, através de diferentes projetos, analisando 60 livros 

didáticos de 15 coleções de história do PNLD 2011, fazendo a comparação de 

relatórios sobre esses livros e também comparando essas análises com a de livros 

de outras temporalidades, procurando responder a perguntas diversas sobre temas 

presentes nesses livros e sobre aspectos tais como: quais são os seus sujeitos, quais 

são os fatores detonadores dos processo tratados nesses temas, que conceitos são 

utilizados para abordar e explicar os processos históricos. O projeto relativo a esta 

bolsa veio auxiliando, ao longo dos anos em que se desenvolve, com o registro 

organizado do projeto, propiciando o avanço da pesquisa, feito através de: fichas de 

síntese de cada livro, relatórios que comparam os temas em cada livro, e agora, 

relatórios com as conexões causais e explicativas entre os temas, resultando em 

trabalhos acadêmicos, pôsteres e apresentações, além da meta de produzir um blog 

do projeto. O projeto investe na hipótese que a narrativa histórica presente nesses 

manuais se constitui entre duas possibilidades: a do atendimento a uma tradição 

escolar, com uma narrativa que encadeia linearmente eventos históricos consagrados 

nessa tradição, e a da busca de abertura dessa narrativa para expectativas sociais 

de diferentes ordens, entre elas problemáticas e problematizações caras à 

historiografia contemporânea. No âmbito historiográfico, a apresentação do passado 

em narrativas didáticas por um lado é resultado de um processo de pesquisa sobre 

conhecimentos estabelecidos como adequados, relevantes, corretos, por parte do 

autor ou autores dos livros didáticos. Mas, também, possui um lado formador, 

considerando-se que ela contribui para a constituição identitária de crianças e jovens, 

propiciando uma orientação relativa ao tempo. Estabelece discursivamente seu 

pertencimento a um grupo, com um passado comum, e propicia a reflexão e 

posicionamentos sobre o presente, além de ampliar ou reduzir as expectativas 

presentes em seu horizonte. A formação histórica propiciada pela narrativa histórica 

escolar, enfim, envolve aspectos de cidadania e participação para a preservação ou 

transformação de valores e processos. A bolsa deste projeto neste momento vem 

contribuindo para a produção do relatório síntese que organize e consolide os dados 

dos relatórios sobre uma diversidade de temas e elementos relativos a todos os 

períodos da história escolar. Um exemplo dessa contribuição está na comparação 

sobre os fatores detonadores da Segunda Guerra mundial, produzida pela bolsista a 

partir das fichas e dos relatórios sobre o mesmo tema. 
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TERRITÓRIO E INVISIBILIDADE: INVESTIGAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS E 

CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCOS CESAR ARAUJO CARVALHO 

Estagiário(s):  
Renato Ferreira Pereira 

 
A partir do desenvolvimento da pesquisa sobre a invisibilidade dos povos indígenas 

nos livros didáticos de Geografia do 7º ano do ensino fundamental, pude analisar o 

quanto é deficitário este tipo de material no âmbito geográfico, especialmente sobre 

o estado do Rio de Janeiro. As abordagens sobre o assunto nos livros didáticos são 

sempre muito superficiais, resumem-se a partes de um capítulo sem que haja ênfase 

no papel da população indígena na formação territorial do Brasil ou de como viviam 

antes da chegada dos portugueses. Dificilmente encontramos a abordagem sobre o 

genocídio sofrido por esses povos, escravidão indígena e as disputas territoriais. Por 

sua vez, os livros acadêmicos, em sua maior parte sob o viés histórico ou 

antropológico, apresentam alguns registros sobre o tema. Posteriormente, notou-se 

que, sobre esse aspecto, o conhecimento empírico tornou-se fundamental para 

nortear a pesquisa, pois, para a população nativa, não havia a historicidade guardada 

de forma escrita e sim passada oralmente de geração a geração. Durante a pesquisa, 

fui encarregado de alimentar o banco de dados com o levantamento dos textos 

existentes sobre a temática abordada nas bibliotecas da UERJ, organizados de acordo 

com as informações sobre as seguintes temáticas: Formação Territorial, Presença 

Indígena, Índios e Territórios. Continuamos partindo da contribuição de autores como 

José Ribamar B. Freire e Márcia F. Malheiros com o livro: “Aldeamentos Indígenas do 

Rio de Janeiro” que abordam a presença e a herança dos povos indígenas no estado 

do Rio de Janeiro. Atualmente, retomamos as leituras sobre as propostas do grupo: 

“Territórios e Invisibilidades: a presença indígena no Rio de Janeiro no contexto da 

formação territorial do Brasil”, reforçando o conteúdo conceitual, metodológico e 

empírico que permeiam o grupo. Seria fundamental que os livros didáticos 

introduzissem a realidade desses povos a fim de que sejam conhecidos e 

principalmente respeitados. Pesquisas realizadas com os povos tradicionais 

quilombolas e caiçaras apontam para as lutas pela preservação do território desses 

grupos. Há uma carência política que ampare esses povos na luta pelos seus direitos. 

Sua história, apesar de ausente nos livros didáticos resiste através da oralidade e 

perpetua-se através das gerações exclusivamente pela resistência de poucos que 

permanecem ligados às suas raízes. Fica evidente que a Lei 11.645/08 deve ser 

cumprida enfatizando as culturas indígenas, caiçara, quilombola e outros povos 

tradicionais nas disciplinas de História, Língua Portuguesa e, principalmente, na 

Geografia. 
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UM LABORATÓRIO E MUITAS ATIVIDADES: LABORATÓRIO DE ENSINO DE 

HISTÓRIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 

Estagiário(s):  
Monyque da Silva Valentim 

 
O Laboratório de Ensino de História é um espaço multiuso do Departamento de 

Ciências Humanas que atende a diferentes funções, do apoio à pesquisa até ao 

ensino, passando por diversas outras. Ele já funciona há 10 anos, acumulando 

acervo, materiais e equipamentos, experiência de atendimento ao público da 

graduação e pós-graduação e uma trajetória de realizações diversas. O espaço, a 

partir de recursos de projetos de pesquisa, no ano de 2018 ganhou novos armários, 

o que permitiu a melhor organização de seu acervo de equipamentos, materiais, 

acervo de pesquisa, relativos ao ensino de História na perspectiva de seu ensino 

(formação de professores) e pesquisa. O principal objetivo do laboratório é servir 

como espaço para esses diferentes usos. E a bolsista responsável, além de ser 

responsável pela organização do espaço e de seu acervo, atende ao público que visita 

a sala, localizando os materiais solicitados e orientando a melhor maneira de seu uso. 

No ano de 2019 o Laboratório recebeu centenas de livros didáticos, um de seus mais 

utilizados acervos, que passaram por um processo de organização para pesquisa e 

acesso do público. O laboratório possui diversas interfaces, relativas ao ensino na 

graduação e pós-graduação, à pesquisa e à formação de professores através do 

estágio supervisionado, do Pibid, projeto de parceria entre a CAPES e a UERJ e das 

ações programadas do Grupo interinstitucional de Pesquisa Oficinas de História, já 

consolidado no campo da pesquisa e da extensão, do qual a coordenadora desta 

proposição é líder no CNPQ. No que se refere ao ensino, o Laboratório disponibiliza 

um rico acervo de livros didáticos de diferentes tempos, computadores e outros 

materiais, visando o acesso de professores e alunos da graduação e pós-graduação 

em História da FFP. No que se refere à pesquisa, o mesmo acervo existente na sala 

e acessível através de computadores está disponível a pesquisadores para consulta, 

bem como a sala é a sede de um projeto de pesquisa com apoio Faperj e UERJ 

denominado Narrativa Histórica nos Livros didáticos, e o funcionamento do projeto 

ocorre nesta sala, para o lançamento de dados no sistema e para consulta. As 

investigações do projeto orientam-se em torno de dois eixos. O primeiro procura 

historicizar e problematizar a elaboração e veiculação de materiais e recursos 

didáticos relacionados à disciplina escolar história, entre os quais destacam-se os 

livros didáticos e paradidáticos. O segundo pauta-se na análise sobre as condições e 

formas de realização do discurso historiográfico escolar, com ou sem a mediação de 

materiais, a partir de uma interlocução entre as áreas de História e Educação. Com 

essa iniciativa, pretendemos sempre aprimorar a divulgação de pesquisas sobre 

ensino e historiografia e também organizar um acervo bibliográfico e didático que 

sirva tanto aos alunos do curso de história quanto aos pesquisadores do grupo e 

ainda a professores da rede pública e particular de ensino. 

 
E-mail: helarocha@gmail.com 
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VOZES DA EDUCAÇÃO EM DADOS E IMAGENS: O TRABALHO COM FONTES 

PARA UMA CARTOGRAFIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO EM SÃO GONÇALO/RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA SOARES DE ALVARENGA 

Estagiário(s):  
Emanoel Carlos Dalfon da Silva 

 
O presente trabalho é fruto de um dos projetos que articula pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação, Memória e 

História das Escolas de São Gonçalo. O projeto em tela tem como principais objetivos 

gerais: 1- criar um banco de dados documentais e iconográficos com a finalidade de 

resgatar e preservar a História e Memórias da educação da cidade, promovendo o 

arquivamento digital e tratamento de dados coletados; produzir e publicar vídeos 

sobre as atividades de pesquisa e extensão do Núcleo; 2 - consolidar e ampliar acervo 

videográfico do Núcleo de pesquisa Vozes da Educação, a partir das fontes de 

pesquisas privilegiadas e que se articulam aos objetos de estudos que vimos 

problematizando, contribuindo para a edição, produção e gerenciamento de 

documentos imagéticos que constituem o acervo documental e imagético da história 

das instituições educativas e dos sujeitos escolares de São Gonçalo. Lembramos a 

relevância deste projeto para o Núcleo Vozes que foi criado em 1996 motivado pelo 

desejo de conhecer e resgatar a memória e história da educação escolar do município. 

Este tem como objetivo compartilhar experiências e atividades que estão ancoradas 

no reconhecimento de que a ampliação da concepção de fontes trouxe para a 

produção da pesquisa no campo da educação, possibilidades investigativas que, por 

seu turno, resultaram na necessidade de reflexão, diálogos e problematização dessas 

mesmas alternativas. A história, como o grupo de pesquisa e extensão, fala de uma 

dinâmica que se foi constituindo pouco a pouco e de ações que foram articulando um 

Núcleo de docentes e discentes da FFP/UERJ, e das escolas da rede em um caminho 

de permanente reconstrução. Ao estender a sua articulação de pesquisa junto às 

escolas da rede pública da cidade, o projeto contribui para uma etapa de estudos 

baseada na necessidade de se levantar fontes documentais, orais, literais, 

jornalístico, audiovisual e iconográfico, que possam contribuir duplamente tanto para 

a sistematização da História da Educação da cidade vinculada a um dos objetivos do 

núcleo que é a de estimular a criação de núcleos de memórias das escolas do 

município de São Gonçalo, quanto para a sistematização qualitativa de dados 

censitários e demográficos que tracem os movimentos das políticas públicas para a 

educação de crianças, jovens e adultos da cidade. Desse modo, a pesquisa 

materializa-se diante do desafio do Núcleo Vozes da Educação FFP/UERJ, inter-

relacionar abordagens de análise que considerem as diversas fontes, contribuindo 

para compormos e atualizarmos os conhecimentos produzidos por uma cartografia 

do direito à educação neste município do leste metropolitano do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: msalvarenga@uol.com.br 
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EDUCAÇÃO DE SURDOS: O CURRÍCULO PARA EDUCAÇÃO BILÍNGUE NA 

BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
AMELIA ESCOTTO DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Isis da Silva Limas Damasio 

 
O projeto “Educação de surdos: o Currículo para Educação Bilíngue na Baixada 

Fluminense”, operacionalizado no âmbito da UERJ- Faculdade de Educação da 

Baixada Fluminense, desenvolve ações que oportunizam aos alunos de pedagogia 

uma experiência de Iniciação à Docência que tem a educação bilingue e a 

aprendizagem dos alunos surdos como foco. A sua relevância está em trazer à 

discussão uma questão que se revela, ao mesmo tempo, polêmica em sua 

operacionalização e essencial em seus fundamentos. A questão da aprendizagem da 

pessoa surda ganha relevância, considerando-se a dimensão inclusiva da sociedade 

e da educação escolar. Também são considerados aspectos legislativos e didático-

pedagógicos os quais, em sua maioria, são desconhecidos por professores e, mesmo, 

desconsiderados nos contextos de formação inicial de professores e pedagogos. Essas 

dimensões impactam grandemente formação inicial e continuada de professores. 

Marcadamente se busca mapear conhecimentos e práticas sugeridos pelas diferentes 

disciplinas do currículo do Curso de Pedagogia em termos do desenvolvimento de um 

olhar menos preconceituoso sobre os surdos e sua capacidade para aprender. 

Também, buscam-se princípios que facilitem a proposição de experiências de 

aprendizagem(s) mais significativas dos conteúdos escolares. Assim, propõe-se a 

discussão sobre a melhoria da qualidade da educação oferecida nos cursos de 

formação de professores tanto em nível médio quanto dos Cursos de Pedagogia a 

partir de duas perspectivas: a análise das ementas das disciplinas curriculares da 

UERJ/FEBF; grupo focal com alunos do Curso Normal da Baixada Fluminense sobre o 

que sabem sobre as possibilidades de aprendizagem dos alunos surdos e sobre como 

organizar situações didáticas que tornem a aprendizagem significativa; análise do 

conteúdo das ementas do Curso de Pedagogia em termos de indicações de matrizes 

teórico metodológicas para o trabalho pedagógico com alunos surdos. As atividades 

permitiram, dentre outras, a organização de oficina temática e a participação em 

eventos científicos (COLE e ENDIPE), com apresentação de trabalhos. É, portanto, 

inegável a relevância para o bolsista de ID da oportunidade de pensar e organizar 

estratégias de ensino-aprendizagem para o trabalho com alunos surdos, bem como 

desvelar as demandas das redes de ensino e contribuir para o aprimoramento da 

formação inicial. Destaca-se, ainda, a oportunidade do aluno desenvolver uma 

postura reflexiva em relação aos conteúdos da própria formação e uma capacidade 

mais ampla de pensar pedagogicamente sobre os modos de organizar as experiências 

de aprendizagem, entendo-os, antes, em termos das suas possibilidades e não 

apenas das limitações. 

 
E-mail: ameliaribeiro@gmail.com 
  



 
 

292 
 

 

A ABORDAGEM DA GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO KAROL 

Estagiário(s):  
Thatiane da Silva Vasconcelos 

 
Este trabalho objetiva apresentar as tarefas desenvolvidas no projeto “Geografia 

Política e Geopolítica no Ensino de Geografia”, no período de agosto de 2018 a 

setembro de 2019, desenvolvido no departamento de Geografia da Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ. A modalidade de Iniciação à Docência contribui 

com a bolsista para a formação profissional, experimentando práticas em grupo e 

apresentações em eventos e unidades escolares. O grupo possui como prática, o 

levantamento da bibliografia a ser estudada e a leitura orientada. No processo 

desenvolve trabalhos (artigo, oficina, etc.) apresentados em congressos e em 

instituições de ensino básico. Os temas são relacionados com a geografia política e 

geopolítica, por exemplo: conflitos, questões ambientais, lutas pela vida, entre tantas 

coisas. Um dos aspectos trabalhado, no último ano, foi à abordagem sobre a 

imaginação geográfica. Em nossa concepção as imaginações geográficas não devem 

ser vistas como algo dado, mas produzida às construções imaginárias de acordo com 

as hierarquias sociais, institucionais e os interesses ideológicos dos atores que 

realizam projetos espaciais na sociedade. Muitas vezes a dificuldade de apresentar 

conteúdos de espaços distantes ou mesmo conhecidos dos estudantes, está na 

capacidade de produzir ou reproduzir imagens que retratem paisagens, territórios e 

lugares inteligíveis. Na escola quase sempre essas informações são apresentadas no 

material didático e veiculadas pelos meios de comunicação em massa. Diante dessa 

situação o projeto tem a intenção de formar e informar os professores e professoras, 

sobre os processos políticos no espaço geográfico a fim de capacitar e auxiliá-los na 

análise e avaliação em relação aos conteúdos apresentados no material didático de 

geografia, e a imaginação geográfica que daí decorre. O material didático foi 

escolhido considerando a existência de imagens, charges e mapas, que podem ou 

não, auxiliar os/as estudantes no entendimento do espaço geográfico em várias 

escalas. Busca-se desenvolver formas de ensinar, que vá além de simples leitura de 

textos, combinando a leitura de imagens e mapas para auxiliar os/as estudantes. Na 

análise realizada pelo grupo, foi constatado que a abordagem dos conteúdos quase 

sempre, remete a conflitos sociais e/ou territoriais. Os professores e professoras são 

essenciais no processo de leitura espacial, dado que a possibilidade de 

construção/desconstrução de enfoques das informações possibilita a 

contextualização das suas próprias imaginações geográficas a partir dos espaços que 

vivenciam. 
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A NOVA ORDEM MUNDIAL NOS LIVROS DIDÁTICOS NO ENSINO BÁSICO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 

Estagiário(s):  
Francisca Iglesia do Nascimento Sampaio 

Victoria Alencar Ramalho das Neves 

 
Este projeto tem como objetivo geral contribuir para o melhor conhecimento das 

narrativas históricas apresentadas em livros didáticos de história, através da 

caracterização de narrativas presentes em coleções de livros didáticos de 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental a partir da análise de seus aspectos textuais e 

historiográficos, considerados em relação a sua forma e conteúdo. A partir das 

conclusões propiciadas pela análise individual e comparativa dessas narrativas, 

pretende-se contribuir para o processo de análise, elaboração e uso desses materiais 

pelos diversos agentes responsáveis pelo uso e aperfeiçoamento dos livros didáticos 

como veículos relevantes para a formação histórica dos alunos do ensino básico. O 

projeto investe na hipótese que a narrativa histórica presente nesses manuais se 

constitui entre duas possibilidades: a do atendimento a uma tradição escolar, com 

uma narrativa que encadeia linearmente eventos históricos consagrados nessa 

tradição, e a da busca de abertura dessa narrativa para expectativas sociais de 

diferentes ordens, entre elas problemáticas e problematizações caras à historiografia 

contemporânea. No âmbito historiográfico, a apresentação do passado em narrativas 

didáticas por um lado é resultado de um processo de pesquisa sobre conhecimentos 

estabelecidos como adequados, relevantes, corretos, por parte do autor ou autores 

dos livros didáticos. Mas, também, possui um lado formador, considerando-se que 

ela contribui para a constituição identitária de crianças e jovens, propiciando uma 

orientação relativa ao tempo. Em 2017 o projeto Prociência foi renovado por mais 

três anos, oportunizando que os resultados do projeto no que se refere a sua 

divulgação junto aos professores e alunos se estenda por esse período. A solicitação 

de bolsas no projeto LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: NEM VILÕES, NEM HERÓIS 

é referente ao apoio na sua publicização, em que realizamos ciclos de 

aprofundamento de análises com especialistas e minicursos e oficinas para 

professores do Ensino básico. No que se refere ao público de professores do ensino 

Básico, temos uma parceria com o colégio estadual Dr. Adino Xavier, através do 

PIBID, o que nos possibilita utilizar o colégio e seu corpo docente em atividades 

piloto, preparatórias para os eventos. A estratégia é realizar minicursos e oficinas 

sobre aspectos especificos dos livros didáticos de História. A bolsista acompanhou 

debates sobre diferentes temas pesquisados ao longo do ano, auxiliou na elaboração, 

organização e realização da mesa Redonda sobre a Nova Ordem Mundial em 

novembro de 2018 e contribuiu na preparação da mesa redonda sobre início da 

modernidade, contribuindo para as oficinas e minicursos que serão realizados no 

segundo semestre de 2019, tendo a oportunidade de contribuição ímpar em sua 

formação como professora. 
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A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E AS ATIVIDADES EXTRACLASSES EM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO 

MÉDIO NO LESTE FLUMINENSE. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ARTHUR VIANNA FERREIRA 

Estagiário(s):  
Matheus Edson Souza Kropf Soares 

 
Este projeto de iniciação à docência tem como objetivo observar, promover e 

pesquisar sobre os impactos das atividades extraclasses em seus processos de 

ensino-aprendizagem no ensino básico da escola pública no leste fluminense. Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que buscamos entender quais – e como – as práticas 

não escolares auxiliam nas atividades curriculares existentes nas escolas públicas da 

região metropolitana do Rio de Janeiro busca-se também auxiliar na formação inicial 

dos graduandos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ capacitando-os, 

a partir das práticas escolares supervisionadas para a utilização de atividades 

educativas não escolares (não formais e informais) como elementos de 

inter/transdisciplinaridade imprescindíveis para a cotidiano escolar do ensino básico. 

Nesse ano de 2019, o projeto de iniciação a docência está sendo desenvolvido em 

uma turma de terceiro ano do curso de formação de professores no Ensino Médio do 

Colégio Estadual Visconde de Itaboraí, no município de mesmo nome da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. O bolsista e o supervisor do projeto se fazem 

presentes uma vez por semana articulando, junto com as professoras desses cursos 

profissionalizantes de nível secundário, atividades baseadas no campo do saber da 

Pedagogia Social, de maneira especial a Pedagogia da Convivência de Xesús Jares e 

da Hospitalidade de Isabel Bapstista. De maneira particular, as atividades são 

programadas com a professora responsável pela disciplina Práticas Escolares e 

Estágios III, onde os alunos do ensino médio, mediados pelo bolsista de Iniciação à 

docência, podem partilhar suas experiências e reflexões a partir de atividades lúdicas 

realizadas em ambientes distintos da sala de aula. Dessa forma, atingimos dois 

aspectos importantes da Iniciação a Docência: o primeiro, promovendo ao graduando 

da UERJ formas de planejar tarefas para além da didática formal estabelecida pelo 

cotidiano escolar. E, o segundo, potencializando a formação do professores em ensino 

médio profissionalizante à medida em que podem pensar sua prática a partir de sua 

própria realidade, em sua grande parte em situação de empobrecimento e 

vulnerabilidade social, assim como incentivá-los a continuar a sua formação docente 

de ensino médio nos diversos cursos de licenciaturas no ensino superior. De maneira 

especial, que os jovens se sintam motivados a dar seguimentos aos seus estudos na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, presente para atender as demandas 

educacionais dos municípios do leste fluminense como São Gonçalo, Niterói, Maricá, 

Rio Bonito e Itaborai, foco deste projeto de Iniciação à docência. 

 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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A INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE REFÚGIO NA ESCOLA 

PÚBLICA DE DUQUE DE CAXIAS: NARRATIVAS EM CONSTRUÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEILA DE CARVALHO MENDES 

Estagiário(s):  
Carlos Eduardo Gomes Viana 

Paola Carla da Silva Santos 

 
Este projeto mas pretende discutir especificamente, os processos formativos 

escolares de crianças congolesas, que vivem na cidade de Duque de Caxias, no Rio 

de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro estima-se que existam em torno de 1000 

congoleses, dentre os quais estão incluídos refugiados e pessoas sob outras 

condições migratórias. Procuraremos analisar o processo de escolarização dessas 

crianças, percebendo nessa experiência, a potencialidade de se aportar elementos 

para aprofundar a discussão sobre desafios e avanços de práticas educativas 

interculturais. Nossa proposta é analisar o relacionamento dessas crianças com suas 

professoras, a relação dessas famílias com a escola pública e perceber como 

profissionais das escolas e da gestão educacional lidam com a questão da 

interculturalidade. Dessa forma pretendemos: - Mapear quantos estudantes 

estrangeir@s, em situação de imigração-refugio, estão matriculad@s na rede 

municipal de Duque de Caxias, nos últimos três anos (2017, 2018 e 2019), 

identificando seus países de origem e status migratório. - Identificar quais as escolas 

públicas de Duque de Caxias que recebem estudantes estrangeir@s, em situação de 

imigração-refugio; - Verificar as concepções de educação, escola e interculturalidade 

presentes entre os sujeitos que participam do processo de integração dessas 

crianças, tendo como foco @s profissionais da educação (professores/as, 

coordenadores pedagógicos/as das escolas onde se encontra um maior número de 

estudantes estrangeir@s e representantes da gestão pública); - Conhecer e registrar 

as narrativas das próprias crianças e adolescentes, sobre sua trajetória de vida e 

suas experiências escolares; - Conhecer os meios/modos das crianças se 

relacionarem com a língua portuguesa em seus diferentes contextos de uso. - 

Conhecer os meios/modos utilizados pelas professoras para que os alunos se 

apropriem da língua, ampliando e mobilizando seus modos de participação na cultura. 

- Discutir a formulação de políticas públicas da área de educação no município de 

Duque de Caxias, voltadas para a integração desses estudantes e de suas famílias, 

na rede educacional do município; Para discutir esse tema, partimos do alargamento 

de conceitos como interculturalidade, decolonialidade e bilinguismo, tendo como 

recursos metodológicos o uso da observação, o registro etnográfico e a realização de 

entrevistas semiestruturadas. Pretendemos ainda discutir a (des)construção de 

estigmas associados à produção da diferença na educação escolar e buscar 

dispositivos pedagógicos inclusivos, que possam contribuir para que a diversidade 

não seja abordada como desvantagem. Desse modo, esta pesquisa visa contribuir 

para os campos da educação, e em particular para a problemática da 

interculturalidade na educação. 

 
E-mail: lcmendess@gmail.com 
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A VIVÊNCIA ESPACIAL: EM BUSCA DA GEOGRAFICIDADE DO ALUNO CEGO 

PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANIA REGINA JORGE DA SILVA 

Estagiário(s):  
Victor Aleluia da Silva 

 
O presente projeto se circunscreve nas investigações quanto ao ensino inclusivo de 

Geografia a alunos cegos e com baixa visão. Para isso, formamos um grupo que 

reúne os projetos de Extensão, Iniciação a Docência e Iniciação Científica chamado 

de Laboratório de Ensino Inclusivo de Geografia (LEINGEO). Esclarecemos que, entre 

outras atividades relacionadas aos projetos, tivemos as seguintes leituras: Carlos 

Rodrigues Brandão (2007), "Reflexões sobre como fazer trabalho de campo"; Lev 

Semenovich Vigotsky (2010), "Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem"; e, 

Jean-Marc Besse (2015), "Geografia e Existência a partir da obra de Eric Dardel". 

Para podermos nos conduzir a uma prática, seja de pesquisa seja de docência, e 

frequentar as escolas municipais de Duque de Caxias que atendem alunos cegos e 

com baixa visão, ressaltamos a celebração do convênio entre a UERJ e a SMEDC 

através do Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire (CPFPF). A partir 

do convênio firmado, fizemos a primeira visita a duas escolas e estamos em processo 

de assinatura dos termos de consentimento livre esclarecido para que possamos 

interagir com os alunos em suas atividades escolares cotidianas. A finalidade é o 

estreitamento entre a universidade e a escola para que possamos realizar uma 

pesquisa por observação e pesquisa participante (BRANDÃO, 2007). Justificando a 

necessidade dessas visitas iniciais e as que serão contínuas, nos remontando a Dardel 

(apud Besse, 2015), em que a geografia se refere a uma reflexão sobre as atitudes 

humanas no mundo que dizem respeito à relação do ser humano com a Terra. É 

dessa relação que implica a inscrição do homem na Terra e a inscrição do terrestre 

no humano, o que reconhecemos como sua geograficidade e a constituição do seu 

mundo geográfico. Essa experiência de mundo é antes de tudo existência e só 

podemos acessá-la por meio da experiência vivida, dos sentimentos e dos sentidos. 

Nos surge as questões que levaremos para as nossas visitas e interações nas 

referidas escolas: como é construída a geograficidade pelo aluno cego? Que aspectos 

no seu cotidiano escolar poderá nos dar indícios dessa geograficidade? Como posso 

utilizá-la para uma aprendizagem significativa não só do aluno cego ou com baixa 

visão, mas, também, todos os demais alunos, promovendo assim, a inclusão? No que 

diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, encontramos correspondência 

entre o pensamento de Dardel (2015) e de Vigostsky (2010). quando para esse "as 

origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas 

nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior" (p.25). 

Acreditamos que, tendo por base teórica tanto a fenomenologia existencialista de 

Dardel (2015) como a psicologia cognitiva de Vigostsky (2010) e a abordagem de 

observação participante de Brandão (2007), poderemos desenvolver estratégias de 

ensino bem como materiais didáticos junto com os professores das escolas. 

 
E-mail: vaniarjsilva@gmail.com 
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ANÁLISE DA DIDÁTICA E MEDIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA EM SÃO GONÇALO – CONDIÇÕES DOS 

PROFESSORES FRENTE À ESCOLA PÚBLICA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CLAUDIA RAMOS SACRAMENTO 

Estagiário(s):  
Beatriz Carvalho Torres 

 
Sabemos que o sistema de ensino público tem sofrido com o mau funcionamento de 

sua gestão, e isto tem trazido consequências no trabalho docente e na aprendizagem 

dos alunos, desde a falta de recursos, até a desmotivação dos profissionais da 

educação, além também do desinteresse dos alunos frente aos conteúdos e a vivencia 

dentro da escola, são evidencias do momento que passa a dinâmica escolar pública 

no país. É necessário, portanto, uma pratica de ensino que evidencie uma abordagem 

de inter-relação entre a realidade do aluno e os conteúdos e conceitos geográficos, 

entendendo “que esse conhecimento é construído a partir das relações que os alunos 

fazem com o mundo, com os outros e com os saberes acumulados ao longo da 

história.” (SACRAMENTO, 2012, p.21). Sendo assim, é importante e imprescindível 

que o docente avalie sua pratica de ensino, refletindo sobre sua didática. Neste 

sentido, este texto tem como objetivo analisar a didática e mediação do 

conhecimento de dois professores de geografia de escolas públicas de duas áreas 

centrais da cidade de São Gonçalo. Este trabalho faz parte da bolsa de iniciação à 

docência CETREINA: “Didática e mediação dos professores de geografia em São 

Gonçalo-RJ” (2018-2020). Desta forma, utilizou-se uma abordagem qualitativa, a 

partir da etnografia escolar, a fim de investigar como os sujeitos interpretam suas 

experiências e o modo como estruturam o mundo social em que vivem. (ANDRÉ, 

2000) A partir das observadas realizadas em duas escolas de localidades centrais de 

São Gonçalo, Colégio Estadual Walter Orlandini, no Bairro do Patronato e Colégio 

Estadual Nilo Peçanha, no Bairro Zé Garoto, ambas as escolas, disputadas para 

ingresso dos alunos, por meio das experiências cotidianas de sala de aula, foi possível 

analisar a pratica dos docentes frente a atual realidade escolar. Os professores, 

porém, apresentam praticas distintas. A professora 1, formada a mais tempo, 

apresenta práticas mais aproximadas ao tradicional, na maioria das aulas com 

resumo e visto, o que dispersa os alunos, não promovendo uma aprendizagem 

mediada a turma. O professor 2, formado a menos tempo, utiliza-se do quadro, 

porém, diversificando mais entre exposição dialogada do conteúdo e resumo no 

quadro, além de utilizar outros recursos como croquis, dessa forma, desenvolvendo 

em certa mediada o processo de mediação da aprendizagem. Estas análises iniciais 

possibilitam observar que os professores trabalham os conteúdos em sua maioria de 

forma expositiva, ambos utilizando o quadro apenas, porém, diversificando em suas 

práticas. Entretanto, nota-se que os professores trabalham a realidade dos alunos, 

fazendo-lhes sempre perguntas e associando as respostas aos conteúdos e a cidade 

de São Gonçalo, envolvendo-os nos debates, acontecendo, portanto, uma prática 

coletiva de aula, “mediada pelas relações sociais entre professores e alunos, de forma 

prática.” (ROMANOVSKI; MARTINS, 2011, p. 177-178). 

 
E-mail: anaclaudia.sacramento@hotmail.com 
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APRENDENDO E CRESCENDO COM OS CONFLITOS NA ESCOLA: A SALA DE 

AULA COMO ESPAÇO DO DIÁLOGO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MAIRA DE OLIVEIRA FREITAS 

Estagiário(s):  
Sandra dos Santos Gomes 

Viviane Gonçalves Rosalem 

 
O Projeto de Iniciação à docência (ID) “Salas de aula morais: aprendendo e crescendo 

com os conflitos na escola – O respeito ao outro à serviço do desenvolvimento”, 

ocorre em uma turma de 1º Ano do Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira (CAp- UERJ). O projeto se apresenta como uma forte 

oportunidade em que os alunos podem discutir, dialogar e repensar sobre temas 

muito caros à educação, tais como: tolerância, respeito, diversidade, dentre outros. 

Assim, foi pensado para mediar às relações de conflitos dentro do espaço escolar e 

democratizar as relações sociais. Destacam-se os seguintes objetivos: Contribuir 

para a formação de alunos capazes de resolver conflitos coletivamente; contribuir 

para a formação de alunos autônomos que atuem de maneira competente nos 

diversos contextos sociais; envolver os alunos no processo de resolução de conflitos; 

estimular os alunos a assumirem responsabilidades dentro e fora do ambiente 

escolar; promover ações que estimulem a autonomia moral; promover discussões e 

espaços de participação. Como pressupostos metodológicos, operamos a partir da 

pesquisa-ação em que produzimos informações e conhecimentos sobre a ação 

pedagógica cotidiana. Trabalhamos a partir da ideia de ação-reflexão-ação para 

assim produzir conhecimento na e sobre a prática. Portanto, professores e bolsistas 

do projeto trabalham a partir da observação e com o diário de campo como forma de 

registro das atividades, escrita e imagem. Como pressuposto teórico, entendemos 

que a construção dos valores e o desenvolvimento moral, se dá a partir da interação 

da criança com pessoas e situações. Portanto, compreendemos que não existe moral 

sem o outro. A moral, necessariamente, envolve o outro, porque se refere à regras 

e normas, ou seja, como as pessoas devem agir. A construção dos valores se dá a 

partir das experiências (VINHA, 1999, p.18). Como resultado parcial conseguimos 

identificar que os alunos estão mais independentes em relação a resolução dos 

próprios conflitos, buscando auxilio de um adulto somente quando necessário, 

observamos também que estão começando a compreender os limites e as 

possibilidades das próprias ações. Diante do que foi apresentado até então, 

indicamos duas abordagens de análises: i) que o diálogo deve ser entendido como 

uma prática pedagógica sensível à realidade escolar; ii) que a construção de um 

debate que envolva autonomia, moral e ética perpassa por uma reflexão em que a 

criança deva ser encarada como sujeito ativo no processo de dialogicidade e reflexão 

sobre o mundo. 

 
E-mail: freitasmaira@yahoo.com.br 
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ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR E MODALIDADES 

DEATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  
NATHALIA CORREA DOS SANTOS 

THATIANE DE LIMA MORAES 

 
Objetivamos, por meio deste trabalho, avaliar a importância do tripé universitário 

docência, pesquisa e extensão acadêmica aliada à prática na formação do pedagogo, 

capaz de melhor prepará-lo para o exercício da Pedagogia hospitalar, por meio de 

projetos como os desenvolvidos pelo Núcleo de Educação Especial Inclusiva (NEEI) 

da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

vinculado ao Grupo de Pesquisa do CNPQ Produção de Material Didático Acessível 

para Alunos com Deficiências em Contextos Formais e Informais de Educação. Por 

meio de uma análise documental de quinze anos de ações empreendidas, 

evidenciamos a dimensão da relevância atrelada à existência das bolsas de pesquisa 

nas universidades públicas, locais primordiais de produção e disseminação de 

conhecimentos científicos; este é o objeto em análise, o projeto de pesquisa 

“Atendimento Pedagógico Hospitalar e Modalidades de Atendimento em Educação 

Especial” vinculado ao NEEI tendo como campo o Hospital Infantil Ismélia da Silveira 

desde sua implantação e a partir de 2018 o Hospital Universitário Pedro Ernesto. O 

projeto por meio de ações de docência, extensão e pesquisa vem colaborando na 

garantia do direito educacional de crianças e adolescentes em situação de 

hospitalização, discute a ampliação do campo da docência para pesquisa e extensão; 

propostas pedagógicas inovadoras e metodologias de ensino em ambiente hospitalar, 

colaborando na formação de docentes neste campo; discute práticas 

interdisciplinares implementadas nos municípios do Rio de Janeiro, por meio de 

fóruns inclusivos; além de colaborar para a implementação de políticas públicas que 

garantem e asseguram atendimento educacional durante o período de internação 

para tratamento de saúde ao aluno da Educação Básica em regime hospitalar e 

domiciliar, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 9.394 de 

20 de dezembro de 1996 alterada por meio da Lei 13.716 de 24 de setembro de 

2018, no artigo 4º. Como método de referência será utilizado levantamento 

bibliográfico de documentos produzidos pelos integrantes do NEEI/UERJ, oriundos de 

projeto longitudinal (2004/2018) iniciado com a implantação da bolsa de pesquisa e 

Iniciação à Docência “Atendimento Pedagógico Hospitalar e Modalidades de 

Atendimento em Educação Especial” através da análise documental, evidenciando a 

dimensão da relevância atrelada à existência das bolsas de pesquisa nas 

universidades públicas, locais primordiais de produção e disseminação de 

conhecimentos científicos. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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APRENDENDO SOBRE O MEIO AMBIENTE DA BAIXADA FLUMINENSE: 

POSSIBILIDADES A PARTIR DA BIBLIOTECA VIRTUAL JOVEM 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Isabelle Marrie Santos Costa 

 
A discussão sobre as questões ambientais cada vez mais tem sido uma demanda da 

sociedade, entretanto para um debate reflexivo e pautado em mudanças de 

comportamento faz-se necessário o foco no campo da Educação ambiental, pautado 

principalmente no conhecimento do “espaço vivido” e nas mudanças do ambiente 

local. Logo, focar no ensino das questões ambientais permeando as concepções da 

educação ambiental para a formação de professores que atuem no ensino básico, 

assim como para sues discentes. Nesta premissa que se desenvolve a da Biblioteca 

Virtual Jovem (BVJovem, http://www.bvjovemuerjfebf.com), que tem como um dos 

objetivos o de ofertar importante espaço virtual conhecimento para a formação para 

alunos da graduação e educadores da região da Baixada Fluminense, pois aborda, de 

forma adaptada, para as diferentes faixas etárias, informações sobre o maio 

ambiente da região. Ressalta-se o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação 

no presente trabalho, isto é, conforme alguns autores, pode ser compreendida como 

conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si que consequentemente geram 

por meio das funções de software e telecomunicações, a automação e comunicação 

dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem. O uso 

da informática trouxe e traz diversas mudanças em diversas áreas da sociedade, não 

diferente tem sido na área da educação, pois a TIC está presente na escola e no 

aprendizado dos alunos, tanto pelo uso de equipamentos tecnológicos como por meio 

de projetos envolvendo educação e tecnologia. Desta forma, a necessidade de se 

pensar no que pode ser feito e de que forma na educação (docentes e discentes) a 

partir da utilização dessas novas tecnologias no processo ensino aprendizagem no 

espaço formal das escolas, mas também nos informais são premissas do processo 

educativo dentro da lógica informacional, é relevante a reflexão sobre as 

especificidades técnicas e seu potencial pedagógico da TIC na Biblioteca Virtual 

Jovem. A BVJovem parte dos conteúdos gerados na Biblioteca Virtual de Meio 

Ambiente da Baixada Fluminense, colaborando com a mediação do conhecimento 

científico-acadêmico com a discussão acerca da inclusão das Tecnologias da 

Informação e Comunicação na educação (TIC’s), também integrando metodologias 

no ensino e agregando estudos sobre questões ambientais. Entretanto, ao longo do 

desenvolvimento do trabalho notou-se que a realidade de muitas escolas públicas, 

assim como de particulares, que muitas vezes não há uma boa infraestrutura, 

principalmente, em relação ao uso do ambiente virtual, sendo assim em 

concomitância o trabalho tem-se desenvolvido jogos de tabuleiro e sugestões de 

materiais “físicos” voltados ao conhecimento do ambiente da região. Em suma, a 

BVJovem tem levado, de forma eficiente, aos docentes e discentes propostas lúdicas 

de aprendizado sobre o meio ambiente da Baixada Fluminense. 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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AS RODAS COMO EXPERIÊNCIA CURRICULAR PARA REPENSAR O TEMPO 

DA/NA ALFABETIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BONNIE AXER 

Estagiário(s):  
Camilla Santos Goncalves 

Yasmin de Barros Oliveira 

 
Este texto é um pequeno recorte das nossas vivências no projeto: “Eu não sei falar, 

como vou escrever? uma reflexão sobre as relações entre, leitura, escrita, tempo e 

currículo”, no qual somos bolsistas de Iniciação à Docência. Este projeto está inserido 

no Grupo de Pesquisa “Formação em diálogo: narrativas de professoras, currículos e 

culturas” (GPFORMADI), coordenado por professoras do Departamento de Ensino 

Fundamental (DEF) do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 

(CAp/UERJ) e visa desdobrar as ações do grupo contribuindo para a formação de 

futuros professores. No projeto em questão observamos e acompanhamos turmas do 

1° e 2º anos do EF em sala de aula e partir de tais observações nossa reflexão gira 

ao redor da problematização de um tempo limite para o processo de alfabetização e 

suas aprendizagens. Nesse sentido, com a base teórica do projeto no qual estamos 

inseridas - a alfabetização como processo de aprendizagem que se constitui num 

caminho infinito de buscas e descobertas de si e do mundo - lidar com um tempo 

limítrofe para que a mesma se dê nos traz questionamentos acerca da produção 

curricular desse processo, visto que acreditamos nos diferentes tempos de 

aprendizagem e caminhos que oportunizem que os estudantes se tornem autores e 

escritores autônomos. Para tanto, no presente trabalho trazemos um diálogo com a 

prática das RODAS (leitura, notícias e pesquisadores) vivenciadas nas turmas 

acompanhadas e nossas impressões sobre a influência das mesmas no processo de 

alfabetização desses estudantes. Optamos por essa experiência curricular tendo em 

vista que o entendimento de alfabetização construído e vivenciado no Cap-UERJ tem 

a oralidade constituindo um tripé junto com a leitura e a escrita. Assim, as rodas que 

ocorrem de diversas formas em sala de aula possuem como intenção primeira dar 

espaço para que o estudante tome a iniciativa e se aproprie do conhecimento, pois 

entende-se que na roda o conhecimento é construído no “falar” e no “ouvir”. 

Pensamos assim a prática de rodas como um ato político de democratização do 

conhecimento uma vez que ao desmontar a posição hierárquica tradicional dos 

estudantes em sala, a mesma possibilita que os mesmos ganhem tempo e espaço de 

fala e se tornem também autores de seus processos de aprendizagem. Trata-se de 

uma manifestação curricular interessante na alfabetização aonde há negociação de 

sentidos, cultura, visões de mundo, conhecimentos e saberes atravessados por 

vivências outras que redesenham, a nosso ver, o tempo da/na alfabetização. O 

estudante que ainda não domina a leitura e a escrita, a partir de sua fala compartilha 

seus saberes e seu conhecimentos, o que o encoraja de certa forma a registrar 

posteriormente por escrito, por exemplo, aquilo por ele foi apresentado na roda. 

Assim, acreditamos ser a vivência curricular das rodas uma estratégia interessante 

que possibilita professores e estudantes a desenharem diferentes tempos e 

perspectivas para a alfabetização. 

 
E-mail: bonnieaxer@gmail.com 
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AS PRÁTICAS ESPACIAIS COMO PONTO DE PARTIDA E CHEGADA NO 

ENSINO DE GEOGRAFIA PARA CRIANÇAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LORENA LOPES PEREIRA BONOMO 

Estagiário(s):  
Brenda Cardoso Pereira 

 
Esse projeto de Iniciação à Docência parte do debate acerca da crise das licenciaturas 

e o preocupante esvaziamento de tais cursos, buscando tratar de questões relevantes 

para se pensar tanto a formação inicial quanto a formação continuada de professores 

de geografia, com caminhos de enfrentamento a essa problemática, potencializadas 

nos contextos e dinâmicas da periferia. Para que ensinar geografia? O que ensinar 

em geografia? Como ensinar em geografia? Que recursos didáticos selecionar e como 

utilizá-los? Como estabelecer relações com as demais disciplinas do currículo? Como 

fazer com que o trabalho pedagógico em geografia contribua para a vida do aluno, 

morador de periferias urbanas, em suas diversas dimensões? Esse projeto se pauta 

nessas questões e visa compreender como a Geografia, como componente curricular, 

desde as séries iniciais, pode construir, no processo de formação docente, um saber 

escolar com base nos conhecimentos geográficos produzidos na Universidade, nos 

conhecimentos dos professores da educação básica e dos alunos trazidos para a 

escola, mediante sua vivência com o espaço geográfico e nos métodos, linguagens e 

técnicas articuladoras de todos esses conhecimentos. Defendemos que o ensino de 

Geografia significativo deve estar voltado ao desenvolvimento da capacidade de 

compreender as práticas sociais a partir de sua espacialidade, levando os estudantes 

a se perceberem, ao mesmo tempo, como produtos e produtores de tais práticas. 

Neste sentido, as atividades entre 2018 e 2019 pautaram-se na investigação e na 

aplicação de tais possibilidades teórico-metodológicas para o ensino de geografia nos 

anos iniciais, com ênfase na ludicidade. Associado ao CRIAS - Ateliê de Geografia das 

Infâncias da Baixada Fluminense realizou-se grupo de estudos na interface Ensino de 

Geografia – Infâncias – Periferias urbanas, bem como ministrou-se palestras, 

facilitou-se oficinas e produziu-se materiais didáticos voltados ao trabalho com 

conceitos geográficos fundamentais – lugar, território e paisagem; práticas espaciais 

locais; alfabetização geográfica e cartográfica. Tais atividades, em diálogo com 

professores em formação e em atividade, revelaram-se meios de aprimoramento 

docente da bolsista, tanto nas disciplinas da graduação (em especial Tendências 

Atuais do Ensino de Geografia, na Pedagogia) quanto em Escolas Normais onde o 

projeto ocorreu - Colégio Estadual Júlia Kubitscheck e no Instituto de Educação 

Carmela Dutra. Apostando ainda na inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, 

os desdobramentos do projeto em tela foram objeto de comunicações orais em 

eventos científicos, na PUC-Rio e na UNICAMP, realizadas pela bolsista. 

 
E-mail: lorenbonomo@hotmail.com 
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ATIVIDADES LÚDICAS NA FORMAÇÃO MATEMÁTICA DISCENTE E DOCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 

Estagiário(s):  
Cristiane Nunes de Freitas da Costa 

Halison Ferreira de Andrade 

Sinete Xavier Mesquita 

 
Introdução Neste projeto oferecemos atividades lúdicas voltadas para o campo 

conceitual multiplicativo a estudantes que cursam o Ensino Fundamental na rede 

pública de Duque de Caxias e se encontram em distorção idade/ano de escolaridade. 

À luz da Teoria dos Campos Conceituais, analisamos o desempenho e as estratégias 

de estudantes nas atividades propostas e na resolução de situações do campo 

multiplicativo. Procuramos classificar os níveis de raciocínio e descrevemos os 

conceitos e teoremas-em-ação empregados por eles. Atividades Para contemplar 

nossos objetivos, este projeto se distribui em três etapas ou atividades, a saber: a) 

Participação semanal no Grupo de Estudo e Pesquisa em Aprendizagem e Educação 

Matemática (GEPAEM) para realização de estudos teóricos e análise das atividades 

desenvolvidas com as crianças, b) Aplicação semanal das atividades lúdicas às 

crianças que frequentam as instalações da FEBF a convite do projeto, e c) criação de 

atividades lúdicas nos laboratórios de Matemática e de Informática da FEBF. 

Conceitos-em-ação e teoremas-em-ação são termos empregados na Teoria dos 

Campos Conceituais para designar os conhecimentos presentes nos esquemas 

mobilizados pelos estudantes numa situação problema. É importante esclarecer que, 

neste projeto, entendemos como situações problema não só os problemas 

tradicionais propostos formalmente e por escrito aos estudantes, mas principalmente 

os desafios que se impõem informalmente nas vivências de jogos e atividades lúdicas. 

Resultados Alcançados Os resultados apontam para as dificuldades dos estudantes 

ao lidarem com tais situações e destacam a importância das atividades lúdicas 

voltadas também para outros conceitos como aqueles envolvidos no raciocínio lógico, 

nas noções de número e contagem e no campo aditivo. Os índices de erros são 

altíssimos e se elevam quando a situação requer uma divisão para sua solução. 

Todavia reconhecemos que, mesmo errando, os estudantes possuem conhecimentos 

que podem servir de base para a superação de ideias equivocadas e construção de 

conceitos associados às operações.Do ponto de vista da formação profissional dos 

estudantes de graduação envolvidos no projeto, podemos afirmar que ele tem 

contribuído significativamente para o entendimento da educação matemática como 

área de pesquisa e para delimitação dos temas de interesse para a elaboração de 

trabalhos de conclusão de curso. Assim, da formação para o magistério, o projeto 

tem contribuído para a formação de pesquisadores. 

 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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AÇÕES DOCENTES DE INCLUSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARLIZA BODE DE MORAES 

Estagiário(s):  
Andressa Azevedo dos Santos 

Irani Ribeiro Lima 

 
O Projeto Ações Docentes de Inclusão, desenvolvido pelo Departamento de Ensino 

Fundamental (DEF) do CAp/UERJ tem como objetivo a implementação de um trabalho 

pedagógico ajustado às necessidades de aprendizagem dos estudantes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, que apresentam diferenças no ritmo de 

aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Esse projeto surgiu a 

partir das discussões sobre a recuperação paralela. Além da preocupação de construir 

uma ação docente que efetivamente favorecesse a aprendizagem dos alunos, havia 

a preocupação de tornar essa ação um instrumento de formação dos profissionais do 

Instituto, de professores que participam das formações oferecidas pela instituição e 

dos estudantes das licenciaturas. Ao final de 1999, o DEF enviou um documento ao 

Departamento de Estágios e Bolsas da UERJ – CETREINA contendo as bases do futuro 

projeto “Ações Docentes de Inclusão”. Em 2000, as discussões sobre questões 

preliminares avançaram e foi elaborado o documento norteador das ações projeto, 

dando início a sua execução. Nesse mesmo ano, chegaram os primeiros três 

bolsistas, formam-se os grupos de apoio por ano de escolaridade e organizaram-se 

reuniões com os responsáveis dos alunos indicados a participar do projeto. Em 2001, 

o projeto recebe carga docente para as turmas de apoio e, a partir desse momento, 

bolsistas e professoras passam a atuar em conjunto, tanto no planejamento quanto 

na execução das atividades. Em 2003, a coordenação do projeto foi dividida, tendo 

uma coordenadora para as turmas de 1º, 2º 3º anos de escolaridade e outra para as 

turmas de 4º e 5º anos de escolaridade. O atendimento aos estudantes é realizado 

em dois momentos: em sala de aula, com o acompanhamento de um bolsista de 

iniciação à docência e, em um segundo momento, na aula de apoio, oferecida após 

o horário regular. Nessas aulas, os estudantes são agrupados por ano de escolaridade 

e são acompanhados por um professor e um bolsista. Por meio da participação nas 

ações do projeto, os alunos de graduação discutem e se apropriam de procedimentos 

de ensino necessários à organização de boas situações de aprendizagem. Eles 

observam e fazem intervenções no grupo sob a orientação dos professores. Nas aulas 

de apoio são desenvolvidas atividades de leitura, produção textual, bem como jogos 

e desafios matemáticos visando promover situações de aprendizagem que favoreçam 

aos estudantes o desenvolvimento da compreensão leitora, da competência textual 

e do raciocínio lógico-matemático. Durante o acompanhamento dessas atividades, os 

bolsistas têm a oportunidade de vivenciar os desafios enfrentados pelos estudantes 

do Ensino Fundamental para avançar na aprendizagem. Essa experiência formativa 

os possibilita tomar a ação pedagógica como objeto de reflexão, em um movimento 

entre prática-teoria-prática, criando estruturas de saberes que os ajudam na 

elaboração de outras atividades docentes. 

 
E-mail: marlizabode@gmail.com 
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BIOGRAFIA E PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE FLORESTAN FERNANDES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO 

Estagiário(s):  
Cassiane Alcantara do Carmo Romão 

Jonatan Marvila da Silva 

 
A pesquisa é resultado das atividades realizadas no projeto de Iniciação à docência 

(ID) “As contribuições de Florestan Fernandes para a formação docente” e tem como 

finalidade apresentar aspectos da vida e das produções que tratam sobre as obras 

do sociólogo Florestan Fernandes. O plano de ação do projeto de ID tem como 

enfoque três grandes eixos articulados aos objetivos gerais, são eles: Eixo 1- 

Levantamento bibliográfico; Eixo 2- Aprofundamento teórico na produção de 

Florestan Fernandes e Eixo 3- Socialização do conhecimento. Nos procedimentos 

metodológicos realizamos levantamento bibliográfico no Catálogo de Teses de Capes 

para inventariar teses e dissertações, defendidas entre os anos de 2007 a 2018, que 

pesquisaram as obras de Florestan Fernandes. Como resultado sistematizamos 53 

pesquisas desenvolvidas em diferentes universidades e que evidenciam o 

crescimento das produções acadêmicas, sobretudo, na Sociologia e na Educação. Nas 

atividades referentes aos eixos 2 e 3 do projeto, conforme texto autobiográfico do 

autor em estudo, constatamos que sua formação não ficou restrita ao período da sua 

trajetória acadêmica, pois todas as atividades anteriores, desde o período que 

abandonou a escola para trabalhar nas ruas da cidade de São Paulo, constituíram-se 

como aprendizagens que tiveram alguns desdobramentos em suas pesquisas 

sociológicas. Florestan acreditava na educação e na ciência, lutou sempre por uma 

escola de qualidade e pela democratização do ensino, pois via na educação um 

instrumento valioso para contribuir com a emancipação dos trabalhadores, a 

elevação cultural e o desenvolvimento dos “de baixo”. É crucial conhecer a obra de 

Florestan Fernandes para empreendermos reflexões acerca da Educação no Brasil, 

especialmente na formação docente. Ademais, várias de suas abordagens teóricas 

constituem-se como referencias clássicas para entender os dilemas sociais no Brasil, 

isto é: o conceito de capitalismo dependente, o debate sobre mito da democracia 

racial, a questão indígena e os desafios educacionais. A crítica de Florestan às 

concepções baseadas num “fazer científico” que tenha como propósito a neutralidade, 

nos fundamenta a expormos as contradições envolvidas e que atualmente tem sido 

imposta pela política conservadora como o projeto “escola sem partido”. Assim, a 

produção de Florestan nos desafia a um posicionamento crítico na formação docente 

e, também, na atuação profissional para combater as políticas educacionais cujos 

desdobramentos nas salas de aulas tornam o professor mero reprodutor e interdita 

a educação de fato pública. 

 
E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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CAP/UERJ: INSTITUTO DE EXCELÊNCIA PARA QUEM? QUALIDADE SOCIAL E 

PERMANÊNCIA PARA ALUNOS COTISTAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MONICA ANDREA OLIVEIRA ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Leonardo Souza das Neves 

 
A Lei 6434/13 aprovou o sistema de cotas no CAp/UERJ, que a partir de 2014 passou 

a reservar vagas em seus processos seletivos para estudantes que cursaram, 

integralmente, o ensino fundamental na rede pública de ensino, negros, pardos e 

índios, pessoas portadoras de deficiência no intuito de reduzir as desigualdades 

étnicas, sociais e econômicas. A pesquisa pretende refletir sobre a existência, 

resistência e reexistência dos sujeitos que ingressaram pelo sistema de cotas, 

especificamente, aqueles que vêm preenchendo as vagas destinadas às cotas raciais. 

A coleta de dados da entrada e da trajetória desses estudantes foi realizada na 

Secretaria e no Núcleo Pedagógico do Instituto, apresentando assim aspectos 

qualitativos e quantitativos. A pesquisa tem procurado observar o desenvolvimento 

de uma ação pedagógica que respeite as diferenças de todos/as os/as envolvidos/as 

no processo educativo e aposte na constituição de espaços comuns a partir da 

negociação dessas diferenças. Além disso, tem analisado como as exclusões desses 

sujeitos ocorrem nesse espaço. Sendo assim, o que é levado em consideração no 

processo de avaliação para aprendizagem desses educandos? Como a instituição atua 

diante das novas demandas estudantis? Qual o papel dos/as estudantes nesse 

processo? Tal proposta questiona a garantia de uniformidade requerida em contextos 

com enormes disparidades socioeconômicas e grandes diferenças culturais, além de 

interrogar quanto dessa unificação e integralidade de proposta parte de um processo 

de desqualificação de culturas que diferem hegemonicamente, propondo a discussão 

como essa unidade e sua qualidade deve cumprir esse papel de educação dos 

estudantes. Com o levantamento dos dados parciais, pude constatar que foram 

disponibilizadas 270 vagas no período de 5 anos (2014-2018) de implementação da 

lei de cotas e que encontram-se matriculados 225 estudantes pelo sistema de cotas 

raciais. Diante desse primeiro levantamento e análise dos dados, alguns 

questionamentos foram surgindo: Por que quase 20% dos/as estudantes cotistas 

desistiram em todos esses anos? Quais foram seus motivos? Para onde foram? O 

Instituto procurou esses/as estudantes? O CAp é um colégio de excelência para 

quem? Os próximos passos da pesquisa estarão voltados para a compreensão dos 

aspectos levantados nesses questionamentos e, quem sabe, a possibilidade de 

respondê-los através da realização de entrevistas ou grupos focais com aqueles/as 

estudantes que já deixaram a instituição, mas, também, com os/as que resistiram e 

se mantiveram no colégio. 

 
E-mail: monica.aoa@uol.com.br 
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CANAL LABORAV: TELEVISÃO, EDUCAÇÃO E PERIFERIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 

Estagiário(s):  
Isabel Rodrigues dos Santos Silva 

 
Em seu décimo ano (2009 a 2019), o projeto de pesquisa prática-teórica “Canal 

Laborav, televisão, educação e periferia” mantém seu objetivo específico voltado 

para a área de produção de conteúdo audiovisual para ambientes educacionais, 

incluindo as plataformas interativas e redes sociais para distribuição de nossas 

realizações. Reconhecemos a importância do papel que as mídias alternativas 

assumem substituindo, pouco a pouco, as grandes redes comerciais de comunicação 

na produção de subjetividade dos jovens estudantes e do público em geral. Neste 

contexto, além de investir no espírito de pesquisadores de mídia de nossos bolsistas, 

procuramos estimular suas competências para atuar multiplicadores capazes de 

atender a alunos e professores da FEBF na realização de seus projetos audiovisuais. 

Também realizamos o registro em vídeo das atividades extracurriculares realizadas 

na Faculdade, além de investir nas pesquisas sobre a linguagem audiovisual, 

explorando os processos cognitivos que ocorrem durante a aprendizagem através 

das imagens e das práticas de produção. Também aplicamos esta capacitação 

realizando oficinas de criatividade e produção de vídeo para crianças e jovens das 

comunidades em torno da FEBF, introduzindo-os no universo do audiovisual e 

multimídia através da prática. Entre nossos objetivos também está a cartografia de 

nossos procedimentos metodológicos, baseados na aprendizagem criativa via criação 

de problemas, que já deu origem a dissertações de mestrado e apresentações em 

Congressos e encontros acadêmicos nacionais e internacionais. Em sua parte prática, 

já produzimos mais de 86 vídeos que estão disponíveis em nosso canal no Youtube 

(https://www.youtube.com/user/laboravorg). Num mundo onde a subjetividade é o 

maior produto, não podemos deixar que a produção multimídia e audiovisual fique 

restrita aos meios de comunicação de massa. Nossas pesquisas procuram atender a 

interesses educacionais, culturais, artísticos e comunitários criando espaços para a 

integração de invenções, técnicas, modos e processos às práticas educacionais. 

Através do contato com as atividades de criação, produção e distribuição de conteúdo 

audiovisual e multimídia, alunos da FEBF adquirem uma competência a mais. É neste 

sentido que bolsistas de iniciação à docência participam dessas atividades, aplicando-

as suas atividades docentes na companhia do coordenador do projeto, participando 

da preparação das aulas das oficinas de criatividade internas e externas. É preciso 

que a nova geração se aproprie das tecnologias de informação e comunicação e se 

torne capaz de exprimir seus pontos de vista de forma criativa, autônoma e 

colaborativa, daí a importância da realização deste projeto em uma faculdade de 

educação. 

 
E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DO COLETIVO ÀS PRÁTICAS 

SINGULARES DO AEE-EC 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  
Ricardo Antonio Leonel 

 
No início do projeto, estávamos focados nos anos iniciais da educação básica, 

entretanto, com o passar dos anos, percebemos a necessidade de estender nossas 

atividades para os anos finais e ensino médio. Os estudantes do Instituto Fernando 

Rodrigues da Silveira (CAP-UERJ) acompanhados pelo atendimento educacional 

especializado – ensino colaborativo (AEE-EC) desde o primeiro ano do ensino 

fundamental têm suas singularidades atendidas, o que lhes permitem avançar em 

seus anos de escolaridade. Mas como dar conta dos currículos que se apresentam 

nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio? Estudantes acompanhados 

pelo AEE-EC, necessitam de mediação independente do ano de escolarização, 

entretanto, a partir do sexto ano do ensino fundamental, o currículo se torna mais 

complexo e requer parcerias e atividades em colaboração, significativamente, 

diversificadas. Diante das questões apresentadas, essa atividade se baseia nas 

necessidades individuais de estudantes do CAP-UERJ, matriculados do 6º ano do 

ensino fundamental ao 3º. ano do ensino médio, acompanhados pelo AEE-EC. 

Embora, originalmente, o projeto e nossas práticas docentes tenham sido 

desenvolvidas nos/para os anos iniciais, com o passar dos anos, as demandas se 

tornaram mais complexas. Percebemos que as estratégias, práticas e dinâmicas 

diferenciadas, pensadas e planejadas em colaboração para os estudantes dos anos 

iniciais não se aplicavam em toda educação básica. A urgência em reformulação 

curricular para atender às necessidades específicas de estudantes dos anos finais do 

ensino fundamental e ensino médio acompanhados pelo AEE-EC vem se intensificado 

no Instituto. Diferente das práticas colaborativas dos anos iniciais, uma das principais 

barreiras enfrentadas pelos Professores do AEE-EC, a partir do segundo segmento da 

educação básica, é a distância existente entre os especialistas das diferentes áreas 

do conhecimento. Ideias multirreferenciais tornam as práticas do AEE-EC cada vez 

mais complexas. Com os estudos epistemológicos e multirreferenciais, não criamos 

uma zona mista de intercessão de muitos campos disciplinares, mas sim, 

construímos, sobretudo, tempos-espaços contínuos de questionamentos mútuos de 

cada referência, de cada campo do saber que se faz presente em nosso cotidiano. A 

multirreferencialidade nos permite ressignificar as disciplinas, inclusive apresentando 

a pluralidade interna das diferentes abordagens das propostas de cada área do saber. 

Nessa perspectiva, partimos do princípio que não devemos produzir conhecimento 

social e culturalmente relevantes desconsiderando outros saberes. Ao conjugarmos, 

articularmos e hibridizarmos formas diferenciadas de se aplicar o currículo proposto, 

de “forma única”, chegamos a resultados individualizados capazes de contemplar o 

cerne de cada disciplina, a cada momento de avaliação, planejado para cada 

estudante acompanhado pelo AEE-EC, em cada um dos anos escolares que cursou, 

está cursando ou venha cursar. 
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CURSO DE LEITURA E ESCRITA BRAILLE: TEMPOS-ESPAÇOS DE FORMAÇÃO 

ACADÊMICA COMPLEMENTAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  
Bruna Mendes dos Anjos 

 
Em consonância com a política nacional de educação especial, mantendo a 

perspectiva de inclusão, o Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-

UERJ), há 31 anos, vem se mantendo ativo, motivando pesquisas e práticas didático-

pedagógicas direcionadas a estudantes com deficiências. Nesse contexto, uma das 

linhas de frente do programa é a formação direcionada a recursos humanos 

engajados em práticas pedagógicas que, além de inovadoras, promovam a inclusão 

de todos. Quando temos como meta a garantia de acesso, de permanência e 

conclusão dos cursos que cada estudante com necessidades educacionais especiais 

estão inseridos, faz se mister que desenvolvamos práticas que atendam as 

especificidades de cada discente, nesse sentido, se o estudante que necessita de 

atendimento especializado tem alguma deficiência visual, é indispensável que esse 

estudante tenha professores que saibam como adequar seu material didático e 

avaliações. Por conseguinte, pensando na formação inicial e continuada de 

professores dos ensinos fundamental e médio e, também, do ensino superior, que 

poderão receber estudantes com deficiência visual, o PRB-UERJ, há quinze anos vem 

oferecendo o “Curso de Leitura e Escrita em Braille e outros Recursos Pedagógicos 

para Alunos com Deficiência Visual Total ou com Baixa Visão”. Com inscrições 

semestrais, o curso de leitura e escrita Braille vem qualificando professores que hoje 

atuam, inclusive, no Instituto Benjamin Constant (IBC). Sendo uma das atividades 

desenvolvidas pelo PRB-UERJ, além de graduandos da UERJ, recebemos professores 

das redes públicas municipais, estadual e federal do Estado do Rio de Janeiro. No 

início de 2019, diante da grande demanda que se apresentou, foi necessária a 

abertura de três turmas, uma noturna e duas vespertinas, as quais somam 75 

cursistas, cada turma em um dia da semana, com carga horária total de 60 h/a. 

Apesar de estarmos funcionando com mais duas turmas, ainda temos uma lista de 

espera com mais de 50 candidatos. Além do domínio da leitura e escrita em Braille, 

nossos cursistas têm a oportunidade de formar redes com os demais integrantes da 

turma, coordenação do curso e do(s) bolsista(s) de iniciação à docência. São 

discutidos, a partir dessas redes, conhecimentos específicos sobre a utilização de 

materiais didático-pedagógicos, práticas de ensino e políticas públicas e legislações 

especificamente destinadas à inclusão educacional/acadêmica, social e cultural de 

todo cidadão brasileiro. Vale ressaltar, ainda, que as aulas do curso em questão são 

ministradas por professores voluntários, pessoas com deficiência visual total (com 

cegueira) que se dedicam ao ensino do Braille, esperando que a compreensão de tais 

técnicas de leitura tátil e escrita em relevo contribuam para formação dos 

profissionais que terão a oportunidade de adequar o currículo às especificidades de 

seus alunos com deficiência visual. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: CAMINHOS DE UM PROJETO DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (FFP/UERJ). 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CECÍLIA SANTOS DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Larissa da Costa Souza 

 
Neste texto apresentamos caminhos do Projeto de Iniciação à Docência: Produzindo 

sentidos de Educação Ambiental na escola: diálogos com as disciplinas escolares 

Ciências e Biologia (FFP/UERJ), desenvolvido pela Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ. Tal projeto, integra interesses pela Educação Ambiental, pelo 

Ensino de Ciências e Biologia e pela Formação de Professores, desenvolvendo 

atividades de Educação Ambiental Escolar, a partir de articulações com as disciplinas 

escolares Ciências e Biologia. Através de uma parceria com o CIEP 052 Professora 

Romanda Gouveia Gonçalves, situado em São Gonçalo/RJ, realizamos atividades com 

turmas do 6º ano e do 9º ano, procurando construir conceitos de Educação Ambiental 

e relacioná-la com a temática da produção e utilização de alimentos no país; 

envolvendo cerca de 80 estudantes. Para um maior aprofundamento teórico e 

metodológico, realizamos um levantamento das produções de Educação Ambiental 

na escola dos Encontros Regionais de Ensino de Biologia (EREBIOs RJ/ES), entre 

2001 e 2017. Selecionamos somente 48 trabalhos para a temática. Identificamos que 

as práticas docentes voltadas à Educação Ambiental se relacionam aos seguintes 

temas: água, alimentação, lixo, coleta seletiva, Ecologia, horta escolar, percepção 

ambiental, poluição, reciclagem, preservação ambiental e problemas 

socioambientais. Sendo trabalhados com maior frequência na escola: problemas 

socioambientais, alimentação e a horta escolar. Esses dados serviram de subsídios 

para refletirmos sobre as principais temáticas e metodologias que vêm envolvendo o 

debate da Educação Ambiental na escola, principalmente relacionando-se ao diálogo 

com o Ensino de Ciências e Biologia. A partir disto, decidimos continuar investindo 

no debate acerca das questões alimentares na escola-parceira. Contudo, percebemos 

que era preciso conhecer melhor os hábitos alimentares dos estudantes do Ensino 

Fundamental, para planejarmos e desenvolvermos outras ações. Desta maneira, com 

o intuito de mapear tais hábitos, desenvolvemos um questionário, que foi respondido 

por todas as turmas, do 6º ao 9º ano. Obtivemos um total de 57 respostas. Ainda, 

preliminarmente, é possível perceber uma má alimentação diária dos estudantes, 

priorizando alimentos ricos em gorduras e carboidratos, uma ausência de 

alimentação na parte da manhã e a opção por alimentos industrializados. Como 

perspectivas futuras, planeja-se, a partir destes dados, aprofundar os debates 

relacionados às informações nutricionais da alimentação dos alunos, suas escolhas e 

consequências, bem como favorecer diálogos acerca da relação entre alimentação e 

consumo. Consideramos que estas ações ainda são iniciais neste projeto de Iniciação 

à Docência, necessitando de maiores aprofundamentos e desenvolvimento de novas 

ações. Contudo, ressaltamos a positividade da parceria com a escola pública, as 

iniciativas no debate da Educação Ambiental neste ambiente e uma maior vivência 

escolar ao licenciando em formação. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS: 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEONARDO KAPLAN 

Estagiário(s):  
Larissa do Nascimento Dawidman 

 
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. Desde 2018, concentramos nossas ações na Escola 

Municipal Orlando Villas Boas, localizada no bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Nossos 

focos são a formação inicial e continuada de professores na perspectiva da Educação 

Ambiental (EA) Crítica, bem como a produção de atividades, em co-autoria com os 

professores, para serem utilizadas com estudantes. Dentro da UERJ, nos 

organizamos em um grupo de estudos sobre EA Crítica com vistas a subsidiar as 

ações do grupo, na escola. Temos desenvolvido as ações de formação continuada de 

professores por meio de oficinas temáticas bimestrais. 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. Em 2018, foram desenvolvidas atividades em parceria com docentes de 

diferentes disciplinas nas turmas regulares do 6º ao 9º ano e em uma turma do 

Projeto Aceleração. Foram abordadas temáticas de interesse dos professores das 

turmas: lixo eletrônico (Ciências, 8º ano); lixo e classe social (Inglês, turma de 

Aceleração); água e seca (Artes Cênicas, 6º ano); impactos socioambientais das 

obras da ditadura militar (História, 9º ano); água (Geografia, 9º ano). No final do 

ano, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os docentes para avaliar os 

impactos destas atividades na formação continuada dos mesmos no sentido de 

desenvolver uma concepção crítica de educação ambiental dentro da escola. 

Constatou-se que as ações esclareceram e distinguiram a EA Crítica da EA 

Conservadora em parte do grupo docente, e mesmo o grupo que não percebeu as 

distinções de EA, conseguiu perceber a importância do projeto de extensão e os 

resultados positivos das atividades, pois o projeto não se limitou ao campo teórico, 

e desenvolveu a discussão do assunto durante a prática, facilitando a materialização 

da EA Crítica nas ações pedagógicas. Para 2019, optamos por trabalhar com um 

grupo de onze professores de diversas disciplinas, discutindo artigos sobre EA crítica 

e planejando as atividades com suas turmas. Cada professor indicou alguns temas 

de interesse para elaborarmos ações pedagógicas em sala de aula a partir dos quais 

temos planejado as atividades com as turmas: propaganda e consumo; obsolescência 

planejada; lixo eletrônico; desenvolvimento e subdesenvolvimento; racismo; 

movimentos sociais e questão ambiental; água; plantas medicinais; consumo e lixo; 

etc. Com a disposição da comunidade escolar de abrir espaço para a formação 

continuada de professores em EA Crítica, levantaram-se novas reflexões e debates 

entre professores, expandindo seus repertórios de conhecimento e suas 

possibilidades de trabalho com os alunos. Por fim, as ações do projeto têm gerado 

trabalhos já apresentados em eventos da área de EA. 
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EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA COM VISTAS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

PREVENTIVA DE RISCOS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANICE ESTEVES AFONSO 

Estagiário(s):  
Caio Pires Alves 

Cecilia da Conceicao Luiz 

 
As novas diretrizes para a educação básica introduzidas pela BNCC e pelas emendas 

na Lei 9394 (LDB) não parecem dar a ênfase necessária à educação ambiental e 

preventiva de riscos naturais. Até 2017 o Art.26, §7 da LDB estabelecia que tais 

temas eram obrigatórios no ensino fundamental, mas tornaram-se opcionais desde 

então. Defendemos que tais temas devem ser priorizados na educação geográfica, o 

que converge com a unidade temática "Natureza, ambiente e qualidade de vida" 

proposta na BNCC. Assim, é importante desenvolver e disseminar metodologias 

docentes que contribuam para a compreensão da dinâmica dos elementos da 

natureza (clima, dinâmica de encosta, sistemas fluviais etc) e suas relações com as 

sociedades, com ênfase no ambiente urbano. Entender tais interações amplia a 

resiliência das populações que enfrentam riscos associados a eventos naturais 

extremos (com destaque para enchentes, inundações, deslizamentos de encostas e 

queimadas). O debate sobre tais interações deve ser realizado a partir das 

experiências vividas pela comunidade escolar, tornando tal proposta mais 

significativa no seu cotidiano, visando a mitigação e prevenção de riscos de desastres 

naturais locais. Inserir essa temática no ensino básico contribui para a diminuição da 

vulnerabilidade da comunidade em geral, pois os estudantes tendem a se tornar 

disseminadores de informações, contribuindo assim para a prevenção de riscos e 

para a difusão de práticas ambientais mais sustentáveis. No último ano, foram 

realizadas oficinas de educação ambiental e preventiva de riscos em escolas na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. As atividades vêm sendo bem recebidas, 

especialmente a partir de práticas palestras sobre desastres naturais em ambientes 

urbanos e de cartografia social (alunos mapeando os riscos ambientais nas áreas 

perto de suas escolas). O mapeamento de risco nas áreas próximas às escolas segue 

metodologia proposta no PDCE (Programa Defesa Civil nas Escolas) do município do 

Rio de Janeiro. Também procuramos desenvolver tal metodologia entre os 

licenciandos do DGEO/ FFP/SG, visando preparar os futuros professores a inserir 

essas temáticas em suas práticas profissionais futuras. Neste caso, os licenciandos 

são estimulados a realizar levantamentos de situações de vulnerablidade ambiental 

ao longo de canais fluviais e encostas próximos ao campus ou aos seus locais de 

moradia. Isso tem ampliado sua visão crítica em relação à ocupação urbana e/ou 

práticas sociais inadequadas (lançamento de esgotos, lixo, desrespeito às faixas 

marginais dos rios, construções de baixo padrão construtivo, aterros, queima do lixo 

residencial, soltura de balões etc). Os licenciandos também realizam trabalhos de 

identificação de obras de infraestrutura ineficientes (impermeabilização de solos, 

canalizacão, manilhamento e estreitamento de canais fluviais etc). Os trabalhos 

realizados ao longo do rio Imboaçu (SG) foi realizado pelos bolsistas voluntários com 

esse objetivo. 
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EM CAXIAS A FILOSOFIA EN-CAIXA? 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
WALTER OMAR KOHAN 

Estagiário(s):  
Ocimar Castro Maximo 

 
Em Caxias, a filosofia en-caixa? 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. Alunos, tanto da educação infantil quanto 

do primeiro e o segundo segmento do ensino fundamental, além dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) participam de experiências filosóficas onde 

podem desenvolver a liberdade do pensamento podendo ter uma maior autonomia 

no processo de indagação. Sem usufruirmos de uma sala de aula tradicional ou se 

quer utilizarmos meios tidos como “corretos” de ensino, desprendidos de certezas ou 

convicções que atrapalham todo o processo no desenvolvimento do pensamento 

critico filosófico, a cada encontro buscamos novas maneiras de ensinar, aprender, 

relacionar e dialogar, junto com um exercício de pensamento onde os alunos são 

provocados através de questionamentos sugeridos por eles próprios. Ao invés de 

carteiras, lousa e imposição de comportamentos uniformes, acontecemos em um 

ateliê com mobiliário colorido, livros e conversas em círculos. Objetivo: Com esta 

pratica buscamos proporcionar, tanto para os docentes como para os discentes, uma 

experiencia onde possamos trazer um despertar filosófico, na medida em que juntos 

vamos buscando nos habituar com 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, 

sobretudo em tempos como este, onde fica cada vez mais difícil despertar um 

interesse genuíno na maneira digamos que “filosófica” de lidar com verdades 

estabelecidas e bombardeios que nos chegam a todos os instantes por inúmeras vias, 

tanto em alunos quanto em professores. Promover o diálogo democrático e a 

horizontalidade filosófica é o caminho que este projeto trilha e constrói. Metodologia: 

A ausência de hierarquia tem como principal objetivo potencializar as incidências 

filosóficas que têm, através de diferentes vozes, um lugar de fala. Os acontecimentos 

cotidianos nos servem como ponto de partida para o desenrolar dos encontros 

dialógicos, assim como duvidas e propostas que os alunos trazem, pois, já que 

buscamos erradicar qualquer hierarquia, damos total apoio e incentivo aos alunos. É 

através da conversa que toda experiencia 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: Longe de 

querer concluir, ou querer impor um modo de agir da filosofia, temos como 

perspectiva semear o diálogo com a intenção de potencializar toda e qualquer voz. 

Sem nos guiar por um modelo do certo que torna tudo que o escape como errado, 

provocamos o que há de mais simples no ato de conversar para incendiar o pensar, 

e também proporcionar aos alunos uma visão diferente de “aula” e mundo através 

de suas próprias conclusões. 
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EMPATIA HISTÓRIA, HISTÓRIA DO COTIDIANO E ENSINO DE HISTÓRIA 

Área temática: Ciências Humanas / História / Teoria e Filosofia da História 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SONIA MARIA DE ALMEIDA I. WANDERLEY 

Estagiário(s):  
Vitoria Wandermurem Borges da Silva 

 
O presente trabalho está inserido no projeto “Cultura histórica e ensino de história - 

interseções com a história pública”, no qual o eixo central é relacionar a produção do 

saber histórico escolar às narrativas históricas que circulam no âmbito da História 

Pública. Para Peter Lee, os alunos, assim como os historiadores, têm a necessidade 

de compreender por qual motivo as pessoas do passado atuaram de determinada 

forma. A falta dessa compreensão é similar a estar dentro de uma casa com pessoas 

desconhecidas, ou então estar no mesmo ambiente com as mesmas pessoas, 

exatamente como nós, mas absurdamente tontas. A empatia histórica é a 

compreensão de ações e práticas sociais, capacitando o aluno a considerar intenções, 

circunstâncias e ações. Pensando em maneiras de praticar essa compreensão ao 

ensino de história escolar, surgiu a ideia de expor os alunos a dimensões do cotidiano 

como uma espécie de ponte entre eles e as pessoas que viveram no passado. As 

narrativas midiáticas muitas vezes produzem representações do passado 

estereotipadas, como por exemplo, para a instituição da escravidão. O olhar que se 

tem sobre esse episódio da história da humanidade por vezes retrata os escravos 

com tamanha passividade, sem valorizar as dinâmicas de resistência. A proposta de 

intervenção didática visa atingir dois objetivos. Em primeiro lugar, fazer com que os 

alunos percebam que pessoas comuns, como eles, também são objetos de estudo da 

história; as personagens que com frequência aparecem em livros didáticos e meios 

de comunicação, normalmente relacionados à política, não são os únicos motores da 

história. Em segundo lugar, pretende-se humanizar as pessoas do passado, ou seja, 

dar-lhes “carne e osso”. A tentativa gira em torno de perceber se os alunos sentem 

mais empatia e disposição em compreender as dinâmicas dos diferentes tempos 

históricos quando são expostos a questões corriqueiras e atemporais de todos os 

seres humanos como nascimento, o crescimento, o banho, as relações sexuais, a 

moradia, o aprimoramento do olfato, etc. As pessoas do passado não são 

extremamente diferentes de nós, que vivemos hoje, contudo, tiveram necessidades 

diferentes, o que não significa que era menos espertas ou incapazes. A ideia é inserir 

o cotidiano dentro de temas recorrentes nos currículos escolares sem tratá-lo como 

mera curiosidade ou ilustração, mas sim enxergar outras possibilidades de o 

estudante conhecer formas de produção do conhecimento histórico constituído a 

partir de vestígios que a vida comum deixa como cartas, testamentos, inventários, 

vestimentas, utensílios. Lee explica a importância de evitar falar sobre o passado 

como carência de coisas, e em vez disso, enfatizar formas de entretenimento, de 

economia (2006, p. 34-5), é este o caminho que a intervenção pretende percorrer 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA 

ESCRITA EM CONTEXTOS MULTICULTURAIS E EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEILA DE CARVALHO MENDES 

Estagiário(s):  
Laís Santos Gomes 

 
Em pesquisa recente divulgada no jornal O GLOBO (05/04/2017) vimos que, no 

Brasil, 94,2% das crianças e adolescentes entre quatro e dezessete anos estão 

matriculados na escola, o que ainda permite dizer que precisamos avançar. No 

entanto, é frequente que a exclusão se perpetue dentro da escola. Além disso, nem 

sempre essa aprendizagem contribui para a inserção social dessas crianças, que 

continuam a não fazer uso das práticas de leitura e de escrita em seus contextos 

sociais. Em Duque de Caxias, cuja rede de educação pública possuía 121.606 alunos 

em 2015, a taxa de reprovação no último ano do ciclo (3o ano) chegou a 27% em 

2015, tendo recuado para 25,2% em 2016. Tais dados nos permitem supor que essas 

reprovações contribuem para que a taxa de distorção idade/série aumente nos 4o e 

5o anos e nos anos finais do Ensino Fundamental. A situação se agrava quando se 

constata que os sujeitos que fracassam na escola são negros, pobres, indígenas, 

quilombolas, imigrantes, ou seja, aqueles que vivem em seu cotidiano outras práticas 

culturais e/ou outras línguas não hegemônicas. O não reconhecimento dessas 

diferenças nas práticas de leitura e de escrita não contribui para a formação de 

estados mais democráticos e inclusivos, na medida em que tanto a leitura quanto a 

escrita são constitutivas da identidade e portanto, da subjetividade. Quando a escola 

privilegia práticas hegemônicas e não permite que a cultura e língua dos alunos sejam 

reconhecidos, termina por promover a repetência e a exclusão do aluno da escola 

dentro ou fora dela. A centralidade deste projeto no ensino-aprendizagem da língua 

nas escolas, justifica-se por ser, principalmente pela língua que perpassam questões 

relacionadas à cultura, à identidade e a subjetividade, temas fundamentais não só 

para a escola, mas para a constituição do sujeito. Nesse processo de reflexão sobre 

e com os docentes, consideramos necessário pensar em estratégias que possibilitem 

um efetivo espaço de troca, na medida em que a formação do professor se constitui 

em processo complexo e multifacetado e que necessita de oportunidades, a partir de 

sua prática, para pensar o seu fazer, reorientando-a de forma que atenda melhor às 

necessidades de aprendizagem de seus alunos. Dessa forma, avançamos na visão de 

que a formação docente seja um processo hierárquico, linear, de simples transmissão 

de conhecimento (SÜSSEKIND, 2011) e também na superação da perspectiva de 

uma racionalidade técnica, dos saberes hegemônicos, que têm por preocupação 

central a docilização dos corpos, possibilitando que os professores coloquem em 

xeque suas certezas e suas práticas, refletindo sobre o papel da Escola Pública como 

instituição central do Estado democrático e construindo caminhos no coletivo, por 

meio da cooperação, do diálogo, da negociação e da troca de experiências, de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita que façam valer essa proposta. 

 
E-mail: lcmendess@gmail.com 
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FORMAÇÃO DOCENTE E AS AUDIOVISUALIDADES: PRODUÇÕES ESCOLARES 

CONTRA HOMOFOBIA COMPARTILHADAS NO YOUTUBE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DA CONCEICAO SILVA SOARES 

Estagiário(s):  
Daniel Gouvea de Oliveira Pessôa 

 
Esta pesquisa, remete a partes dos estudos desenvolvidos no Grupo de 

Pesquisa/CNPq Currículos, Narrativas Audiovisuais e Diferença, tendo sido iniciada 

em 2015 e busca problematizar, por meio dos vídeos compartilhados no YouTube, as 

redes de conhecimentos e subjetividades tecidas nas escolas e nos diferentes 

contextos da formação e abordando diversas questões de gênero e sexualidade, no 

âmbito da formação de professoras e professores, visando também discutir a 

importância do debate destes mesmos temas no ambiente da escola, tratando da 

necessidade de problematizar discriminações e determinadas praticas excludentes. 

Dentre os objetivos existentes, destacam-se a identificação dos contextos e as 

características dessa produção (disciplina, tema transversal, recursos técnicos, 

linguagens, etc), a análise das concepções teórico-políticas sobre gênero e 

sexualidade que orientam/embasam e/ou criadas com essas produções e a analisar 

as apropriações e refuncionalizações dessas produções operadas pelas/os estudantes 

de Pedagogia. As etapas principais desenvolvidas correspondem ao mapeamento, 

exibição e debates sobre os vídeos produzidos pelos estudantes de diferentes redes 

e níveis de ensino que foram disponibilizados no YouTube, utilizando-se como 

mecanismo de pesquisa as palavras-chaves ‘trabalho homofobia’ e, de cerca de 

11.000 vídeos localizados, foram analisados e baixados cerca de 160. Todos foram 

baixados e arquivados em pastas individuais, acompanhados de ficha catalográfica 

com as informações obtidas na postagem do vídeo. Todo o processo de curadoria 

vem sendo registrado em áudio e vídeo e tem sido analisado com à coordenadora do 

grupo de pesquisa, juntamente com outros integrantes do grupo, como mestrandas 

e doutorandos que se debruçam sobre essa temática. Toda a análise e o material 

bruto coletado também é objeto de discussão teórica desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa em nossas reuniões semanais. A partir do nosso contato com as teorias 

discutidas, nossas vivências, experiências, foi construída outra percepção individual 

e coletiva sobre endereçamentos e como estamos suscetíveis a esse tipo de 

naturalização. Acreditamos que nem todas as alunas da disciplina haviam refletido 

sobre a homofobia e sua naturalização e que aprendemos alguns modos pelos quais 

os filmes poderiam ser usados por nós, no cotidiano como professores, construindo 

e desconstruindo os endereçamentos que buscam padronizar, a partir de 

normalidades construídas, um perfil de pessoa que se enquadre nesses padrões. 

 
E-mail: ceicavix@gmail.com 
  



 
 

317 
 

 

FORMAÇÃO INICIAL NA DOCÊNCIA COM REFUGIADOS CONGOLENSES EM 

UMA ESCOLA PUBLICA DE SÃO GONÇALO/RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA SOARES DE ALVARENGA 

Estagiário(s):  
Juliana de Oliveira Galvao 

 
O presente trabalho é fruto de uma investigação inicial monográfica acerca do 

estudante refugiado da Republica democrática do Congo e docente na educação de 

jovens e adultos em uma escola publica do município de São Gonçalo. Tendo como 

Lócus Colégio Municipal Presidente Castello Branco. Os estudos sobre educação para 

refugiados no Brasil ainda é um tema muito recente, pouco explorado que passa 

despercebida pelo estado.Se pensarmos que os alunos que se encontram em situação 

de refúgio vivenciam situações de exclusão que os deixam à margem das políticas 

públicas de inclusão em vigor, a perspectiva adotada nesta pesquisa diz respeito a 

uma sociedade que não pode, sob nenhum pretexto, excluir qualquer indivíduo. Se 

faz necessário despertar atenção de mais pessoas para o tema dos refugiados na 

atualidade, conhecer as lutas, os desafios de estar em um novo país e a importância 

da ação potencializadora da escola. A pesquisa, em fase de delimitação, tem como 

objetivo compreender como está sendo realizada a inclusão dos jovens e das famílias 

refugiadas em uma escola municipal da rede de São Gonçalo, compreender os 

documentos legais no âmbito nacional e no município, abordar a relação da entidade 

que desenvolve um trabalho de acolhimento, assistência social e jurídica a 

refugiados(as) e solicitantes de refúgio no Brasil (CÁRITAS). Após a constatação de 

pouco material voltado para a educação desses sujeitos, será necessário recorrer a 

relatos das experiências do corpo docente e dos próprios refugiados. Do ponto de 

vista teórico-metodológico, a perspectiva do trabalho esta fundamentada como um 

processo didático-politico-pedagógico apoiados nas contribuições de Bakhtin e Paulo 

Freire, que não apresentam soluções automáticas para os problemas vivenciados na 

educação contemporânea, mas estabelece diálogo permanente e em constante 

transformação, para posicionamentos que levem em conta o contexto e a 

materialidade dos aspectos culturais, sociais, políticos e históricos.De caráter 

qualitativo com enfoque na observação, em entrevistas, ação do sujeito, na sua 

prática e interação como objeto de pesquisa e caráter exploratório: revisão 

bibliográfica sobre o tema, análise de documentos para compreender os estudantes 

refugiados no município, notícias de jornais e entrevistas com os profissionais do 

Cáritas de São Gonçalo, os refugiados e o corpo docente da escola que atende. 

Refletir, pesquisar e por em prática propostas pedagógicas com o intuito de incluir 

estudantes refugiados é pensar em educação em âmbito global, não podemos deixar 

de incluir aqueles que perderam o direito de permanecer em sua terra, seja por 

causas climáticas, religiosas ou conflitos civis. Nem todas as respostas serão 

encontradas nesse estudo, mas faz-se necessário a pesquisa para levantar os 

primeiros questionamentos para contribuir para a formação de profissionais dispostos 

ao diálogo e à construção de posicionamentos que considerem o outro e o contexto 

histórico e social envolvido. 

 
E-mail: msalvarenga@uol.com.br 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O ENSINO DO CAMPO 

MULTIPLICATIVO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 

Estagiário(s):  
Cristiane Nunes de Freitas da Costa 

Sinete Xavier Mesquita 

 
Introdução O objetivo deste projeto é analisar a construção de saberes relacionados 

aos campos conceituais aditivo e multiplicativo por professores que ensinam 

matemática nos anos iniciais na rede pública de Duque de Caxias e de Mangaratiba. 

Para tanto, oferecemos oficinas com cerca de 3 horas de duração a pequenos grupos 

destes professores. Atividades desenvolvidas Para contemplar nossos objetivos, este 

projeto se distribui em três etapas ou atividades, a saber: a) Participação semanal 

no Grupo de Estudo e Pesquisa em Aprendizagem e Educação Matemática (GEPAEM) 

para realização de estudos teóricos e análise das ações realizadas nas oficinas, b) 

Realização das oficinas nas instalações da FEBF e nas instalações das escolas 

parceiras, e c) criação de atividades lúdicas nos laboratórios de Matemática e de 

Informática da FEBF para incremento das oficinas. Em linhas gerais, com os dados 

coletados nas oficinas realizamos uma pesquisa qualitativa em educação, com 

características de um estudo de caso. A Teoria dos Campos Conceituais orientou a 

elaboração das oficinas e as ideias de Tardif sobre saberes docentes orientaram a 

análise dos dados. Resultados alcançados Durante as oficinas, quando solicitamos 

que os professores criassem problemas que envolvessem respectivamente 

subtração, multiplicação e divisão, constatamos que os problemas criados eram 

majoritariamente associados às ideias de retirada, de soma de parcelas repetidas e 

de distribuição respectivamente. Entrevistas informais com os sujeitos revelaram que 

a prioridade dada a estas ideias é consequência de saberes existenciais construídos 

ao longo de muitas experiências de ensino tradicionais quer como estudantes quer 

como professores. Entre nossas conclusões, destacamos que as oficinas levaram os 

professores a rever saberes existenciais e a construir saberes curriculares e 

disciplinares. Além disso, elas os conduziram a novas perspectivas para o ensino das 

quatro operações e a novas escolhas metodológicas com ênfase na resolução de 

problemas e na classificação de situações. Do ponto de vista dos estudantes de 

graduação participantes do projeto, podemos inferir que tal participação contribuiu 

para que estes compreendessem a formação de professores não só como uma 

formação profissional, mas também como uma área de estudo e pesquisa científica 

contínua. Eles puderam, por exemplo, perceber as especificidades da formação 

docente, os saberes docentes e suas origens. Puderam também diferenciar formação 

inicial de formação continuada. 

 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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FORMAÇÃO E SABERES DOCENTES NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Maria Clara Ribeiro Lima 

Marinna Tavares Rocha Lima 

 
Diferente da lógica hegemônica presente nos cursos de licenciatura, que é priorizar 

os conteúdos específicos do curso de formação em detrimento da formação 

pedagógica dos futuros docentes, as bolsas de Iniciação à Docência (ID) visam 

corroborar com a formação inicial de licenciandos de diferentes cursos de licenciatura 

da UERJ. O estágio de ID é diferente da proposta das disciplinas de Estágio 

Supervisionado, pois proporciona maior tempo de permanência do bolsista na escola, 

o que permite a criação de vínculo entre o bolsista e os sujeitos educacionais. O 

vínculo criado pelo bolsista possibilita um momento de reflexão sobre as demandas 

no ambiente escolar, tais como as experiências iniciais, os obstáculos encontrados, 

as novidades presentes na escola e a troca de experiências com os pares. Todos 

esses aspectos são fundamentais para o desenvolvimento de um processo crítico-

reflexivo do licenciando que culminará na ressignificação de sua prática pedagógica 

futura. A vivência na escola irá contribuir para a construção de saberes que irão 

emergir no/do próprio trabalho onde as ressiginifcações e experiências serão frutos 

da construção dos saberes próprios da docência, o que se caracteriza como o saber 

da experiência. Tal saber nasce a partir da dimensão de socialização profissional que 

perpassa por diferentes fases em constantes mudanças. Pensar o estágio como um 

instrumento de inserção de licenciandos na escola nos primeiros anos de formação é 

fundamental para a construção de uma identidade docente, além de trazer 

contribuições na articulação entre teoria e prática que implicará na formação de 

saberes individuais e coletivos a partir das trocas de experiências entre licenciandos 

e professores. O estágio de ID no curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

contribui para o desenvolvimento de ações e práticas didático-pedagógicas no ensino 

de Ciências e Biologia a partir de um diálogo que possibilite a abordagem de 

diferentes temáticas com foco na articulação entre teoria e prática. O presente 

trabalho tem por objetivo refletir sobre as possibilidades e contribuições de inserção 

de práticas pedagógicas no âmbito da educação básica. As contribuições do estágio 

de ID para licenciandos do curso de Ciências Biológicas é permitir a construção de 

uma identidade docente com diferentes metodologias que corroboram para o 

processo de ensino e aprendizagem, e se apresenta como uma possibilidade 

formativa para os sujeitos envolvidos no processo. Ao longo deste estágio foram 

desenvolvidas diferentes atividades com turmas do terceiro ano do ensino médio de 

uma escola pública estadual localizada no município de São Gonçalo, RJ, destacando-

se: oficinas pedagógicas, construção de roteiros e materiais didáticos, 

experimentação e lista de exercícios sobre os temas Origem da Vida, Evolução dos 

Seres Vivos e Ecologia. A atuação no estágio de ID é fundamental para ressignificação 

de práticas e construção de saberes e identidade docente. Apoio: SR-1, CAPES 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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FORMAÇÃO INICIAL AOS GRADUANDOS DE PEDAGOGIA EM COMUNICAÇÃO 

ALTERNATIVA VISANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER 

Estagiário(s):  
Edinea Dianne Santos de Oliveira 

Rachel Romão e Silva 

 
A Comunicação Alternativa (CA), também reconhecida como comunicação não-oral 

ou suplementar, tem a função de complementar ou substituir a linguagem oral 

comprometida ou ausente, fazendo uso de recursos gestuais e/ou gráfico visuais. 

Suscitando na possibilidade de a pessoa com deficiência superar obstáculos que 

bloqueiam seu desempenho comunicativo. O projeto teve como objetivo promover o 

conhecimento especializado em Tecnologia Assistiva (TA) e Comunicação Alternativa 

e Ampliada (CAA) para os futuros professores, alunos de Pedagogia em processo de 

formação inicial. Também se propôs a oferecer Atendimento Educacional 

Especializado às pessoas com deficiências diversas no uso da Comunicação 

Alternativa e Ampliada e também em atividades funcionais que promovam a 

autonomia e independência na vida destas pessoas. O estudo ocorreu em ambientes 

inclusivos no ensino de práticas em Educação Especializada, com vários recursos de 

TA e CAA dispostos em duas salas da Faculdade de Educação. Participaram do estudo 

27 alunos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que 

receberam conteúdo teórico e prático no período de 30 meses. Também foram 

participantes 7 alunos, com deficiências diversas, que participaram como alunos 

especiais e receberam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) dos alunos em 

formação. O projeto de pesquisa teve a duração de 36 meses. O primeiro semestre 

foi destinado a organização dos materiais utilizados na formação dos graduandos, 

organização dos ambientes, compra dos equipamentos necessários e solicitação de 

bolsistas que atuaram como auxiliares de pesquisas. O processo de formação dos 

graduandos teve duração de 24 meses, onde receberam formação teórica, prática, 

observações em escolas regulares e especiais e o contato direto com pessoas com 

deficiência, por meio do AEE. O último semestre foi destinado a continuidade dos 

atendimentos especializados e a análise dos resultados e preparação dos artigos para 

publicação. Foram utilizados diversos instrumentos de coleta de dados, como 

protocolos de registros de comportamento, e acompanhamento pedagógico, 

aplicação de questionários, realização de entrevistas e análise dos relatórios 

utilizados na implementação dos recursos de TA e CAA, avaliando o impacto do curso 

de formação no desempenho dos alunos de graduação e na evolução acadêmica e 

comunicativa dos alunos com deficiência. Os resultados comprovaram que os alunos 

adquiram conhecimento específico para atuarem na diversidade das dificuldades 

comunicativas e de aprendizagem dos participantes com diferentes deficiências, 

incluídos no ensino regular. Também foi possível constatar a importância de se 

valorizar mais a formação inicial nas práticas inclusivas. Importante ressaltar a 

validade social do projeto, uma vez que proporcionou mudanças significativas na vida 

dos futuros professores, podendo preencher a lacuna do despreparo dos professores 

ao lidar com as deficiências no ensino regular. 

 
E-mail: catiawalter@gmail.com 
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GEOGRAFIA E LITERATURA: VIAGENS PELA LEITURA, CONHECIMENTO E 

CULTURA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MANOEL MARTINS DE SANTANA FILHO 

Estagiário(s):  
Franciele Cardoso da Silva 

 
O diálogo entre Geografia e Literatura tem importância na formação inicial dos 

licenciandos da Faculdade de Formação de Professores porque apresenta 

possibilidades formativas que estimulam um pensamento que articula distintos 

mecanismos de compreensão e representação do mundo (seus habitantes, as 

paisagens, as cidades, o urbano, o rural etc.) – os esforços da produção geográfica 

e as criação literárias. No momento o projeto iniciado em março de 2019 está em 

seus passos iniciais, contando com a fase de reuniões de leitura, planejamento de 

aproximação com as escolas e diagnóstico. As atividades do projeto vem promover 

uma função educativa relevante no contexto da formação inicial dos graduandos, 

posto que o mesmo vem dar objetividade ao tema da interdisciplinaridade, da 

articulação dos saberes como fundamento importante para a leitura do mundo, como 

também para a promoção de processos educativos-formativos que valorizem, tanto 

a produção do conhecimento científico quanto o texto literário. Ao investigar as 

potencialidades do diálogo entre a Geografia e Literatura, tanto no que se referem à 

compreensão da ideia de mundo, suas representações e leituras, como também aos 

processos cognitivos daí resultantes – nas aprendizagens educacionais e no 

desenvolvimento de noções espaciais complexificadas pela ficção, mediadas pela 

experiência literária como forma de percepção espacial indica impactos positivos na 

formação de leitores na educação básica. No que se refere aos processos educativos 

escolares, tanto para professores como para os alunos, espera-se desenvolver uma 

contribuição para a formação de leitores e promoção da autoria com as atividades 

previstas para o segundo semestre de 2019. É uma pretensão que esta atividade 

ilumine a compreensão do papel da leitura do texto literário para a formulação de 

hipóteses sobre a ideia de paisagem, lugar e território nas aulas de Geografia, já que 

tal intervenção permitiria enfrentar o problema da apatia e memorização, tornando 

os estudantes sujeitos mais ativos no processo de aprendizagem. O caráter lúdico e 

subjetivo dos espaços criados pela literatura desdobra-se também para a exploração 

do mapa e da representação em diferentes contextos. Até o momento apenas poucos 

objetivos. Construir compreensão comum no grupo sobre as questões-chaves da 

Geografia e Literatura: a noção de espaço na literatura, literatura como expressão 

de arte e cultura de um tempo e lugar, categorias fundamentais da ciência geográfica. 

A realização de diagnóstico escolar sobre as experiências leitoras em literatura com 

estudantes do ensino médio e professores de geografia da escola está promovida por 

meio da aplicação de questionário. Para o segundo semestre três ações 

fundamentais: pesquisa, classificação e catalogação de textos e obras sobre o tema 

geografia e literatura; a criação de recursos e material didático interdisciplinar; e a 

criação e aplicação de atividades e oficinas pedagógicas nas escolas parceiras. 

 
E-mail: manoelsantanaprof@gmail.com 
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GRUPO DE ESTUDO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIS PAULO CRUZ BORGES 

Estagiário(s):  
Camila Maria Nascimento da Silva 

 
O Projeto Grupo de Estudos de Leitura e Produção de textos faz parte do conjunto de 

ações iniciadas pelo “Projeto Ações Docentes de Inclusão”, sendo criado com o intuito 

de assegurar um trabalho pedagógico ajustado às necessidades das crianças 

atendidas pelo Departamento de Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira (DEF/CAp-UERJ). Tem como objetivo geral, 

desenvolver competências docentes a partir da ação na prática com bolsistas, dos 

cursos de licenciatura de Pedagogia e Letras, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Os mesmos devem relacionar o conteúdo estudado durante sua 

formação acadêmica com o cotidiano escolar, através de intervenções e mediações 

mais sistemáticas utilizando a diversidade textual em suas diferentes funções sociais. 

Também objetivamos desenvolver competências de leitura e escrita em estudantes 

dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental do CAp-UERJ. Metodologicamente, em um 

primeiro momento, operamos por meio de observações e intervenções cotidianas 

realizadas durante as aulas regulares dos estudantes, em um sistema proativo, 

ajudando nas tarefas propostas pela professora regente. No segundo momento, 

atuamos durante o contraturno realizando atividades específicas visando aumentar a 

capacidade escrita e desenvolver estratégias de leitura. Como embasamento teórico, 

utilizamos-nos dos estudos sobre letramento como o estado ou condição do sujeito 

que incorpora as práticas sociais de leitura e escrita (Soares, 1998), além de 

compreender que a atividade profissional do educador funda-se na pesquisa 

constante, em que se estabelece a relação dialética entre a prática pedagógica e a 

produção teórica. Entendemos também que os “saberes de experiências feitos”, em 

uma perspectiva de incompletude da formação docente, gera a necessidade de 

pesquisa e reelaboração teórica, elementos fundamentais para a construção da 

autonomia (Freire, 1996). Consideramos que ser competente no uso da língua 

significa saber interagir, por meio de textos, em qualquer situação de comunicação, 

e, partindo do pressuposto de que a atividade mental é constituída de 

linguagem/relações sociais, compreendemos a formação do leitor/escritor a partir de 

uma prática pedagógica que garanta intervenções docentes de forma que o contexto 

da sala de aula seja propício ao intercâmbio de idéias, de informações e ao trabalho 

em parceria. Dessa forma, o ensino tem como pressupostos as práticas de letramento 

que as crianças põem em jogo nas diferentes produções escritas na escola. 

 
E-mail: borgesluispaulo@yahoo.com.br 
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INVESTINDO NO SUCESSO ESCOLAR EM AMBIENTES DE EDUCAÇÃO NÃO 

FORMAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS 

Estagiário(s):  
Merielen Aparecida Mendonca da Conceicao 

 
Esse Projeto de ID tem como objetivo o exercício da prática docente no âmbito da 

educação comunitária e não formal, atuando no planejamento, na elaboração e na 

execução de atividades educativas diversificadas para estudantes da educação 

básica, oriundos das classes populares, que apresentam baixo desempenho escolar. 

As atividades acontecem no modelo de oficinas de estudo, em espaços não escolar, 

como salas ambientadas, bibliotecas públicas, museus, teatros e outros, envolvendo 

a leitura, a escrita, a matemática, experimentos científicos, educação ambiental, 

artes e noções de cidadania. As oficinas são dinamizadas por estudantes bolsistas e 

voluntários e realizadas com um grupo de oitenta crianças e adolescentes, moradores 

da favela Morro do Estado, que estão matriculados regularmente em escolas públicas 

da localidade e participantes das atividades socioeducativas do Projeto Social Casa 

Reviver. As atividades do Projeto de ID acontecem em parceria com essa organização 

comunitária (Casa Reviver), em seu espaço sede, localizado no Centro de Niterói (no 

Morro do Estado). Além de investir no sucesso escolar de crianças e adolescentes da 

periferia, as ações do Projeto de ID também têm contribuído para a formação de 

futuros profissionais de educação e de educadores sociais interessados na educação 

das classes populares e seus processos de inclusão. O Projeto compreende o conjunto 

das atividades da Universidade junto à sociedade, proporcionando o acesso à 

comunidade às atividades e aos serviços que atendam às exigências da realidade 

social. A concepção pedagógica que orienta a prática docente desenvolvida se 

fundamenta no conceito de educação não formal (GOHN, 2010). A educação não 

formal configura um campo de práticas educativas específicas, articuladas ao campo 

da educação cidadã e, portanto, tem como objetivo específico formar para a 

cidadania. Entendendo que ler, escrever e contar se aprende também fora da escola, 

em ambientes e situações diferentes e diversificadas das experiências social e cultural 

dos sujeitos. Neste sentido, as oficinas de estudo têm como objetivo promover 

situações de leitura, de escrita e do uso do raciocínio lógico-matemático fora do 

ambiente escolar, no contraturno da escola, onde as atividades de leitura e de escrita 

possam respeitar suas funções sociais de produção e de circulação e o exercício do 

raciocínio lógico-matemático voltado para a resolução de situações-problema do 

cotidiano, articulando-se com temáticas que envolvam conhecimentos históricos, 

geográficos, sociais, culturais e das ciências naturais. As atividades pedagógicas e a 

própria prática docente do Projeto estão em consonância com os princípios 

constitucionais da democracia, que tem na sua base a defesa dos direitos humanos 

e, em especial, o direito à educação. Portanto, a conquista do sucesso escolar é 

requisito imprescindível no processo de inclusão das camadas mais pobres da 

sociedade e constitui parte significativa dos objetivos desse projeto. 

 
E-mail: mcoliveirareis@gmail.com 
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INFÂNCIA E IMAGENS DIGITAIS: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS A 

PARTIR DOS USOS CULTURAIS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELENICE MIRABELLI CASSINO FERREIRA 

Estagiário(s):  
Amanda Ribeiro Rosas 

 
O projeto de Iniciação à Docência Infância e cibercultura: compartilhando 

experiências de práticas educacionais entre estudantes de Pedagogia da Faculdade 

de Educação da UERJ, propõe diálogos acerca das questões referentes aos usos das 

tecnologias digitais por crianças e das práticas pedagógicas que consideram os 

dispositivos comunicacionais como objetos pertencentes à cultura dos sujeitos. Nos 

debates já realizados no âmbito do projeto, os participantes trouxeram seus relatos 

de estágios, de atuação como professores e da própria experiência familiar sobre as 

infâncias e suas relações com as tecnologias de suas épocas. Entretanto, percebemos 

que, apesar da riqueza de experiências trazidas, aos participantes faltaram propostas 

práticas dos usos dos aparatos na sala de aula de forma lúdica, criativa e cultural. A 

partir dessa questão organizamos o minicurso Infância e imagens digitais: 

possibilidades pedagógicas a partir dos usos culturais de dispositivos móveis. Este foi 

realizado nas dependências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 20 

alunos da graduação em Pedagogia. Foram feitos quatro encontros presenciais que 

visaram não só o debate com base teórica, mas ações práticas, com técnicas de 

fotografia digital e o stop motion. O curso, com foco na produção de imagens, suas 

leituras e usos culturas, nos levou a pesquisar sobre os Estudos da Cultura Visual, 

um campo relativamente novo e interdisciplinar cujo debate “[...] converge uma série 

de propostas intelectuais em termos das práticas culturais relacionadas ao olhar e às 

maneiras culturais de olhar na vida contemporânea, especialmente sobre as práticas 

que favorecem as representações de nosso tempo e leva-nos a repensar as narrativas 

do passado." (HERNANDÉZ apud CUNHA, 2008). Consideramos esse tópico 

importante para compor o primeiro encontro pois as imagens fazem parte da nossa 

referência visual, damos significados a elas e somos mediados por elas. Numa era 

inundada por imagens veiculadas pelas telas, as crianças são produtoras e 

consumidoras de fotos e vídeos, surgindo a necessidade de refletir sobre quais são 

essas imagens e como podemos ter práticas docentes a partir da produção imagética 

dos alunos. Foram convidadas duas professoras, uma fotógrafa e uma videomaker, 

para ensinar fundamentos de composição de imagem e auxiliar o grupo nas 

atividades práticas. As produções dos alunos foram compartilhadas na plataforma 

digital Padlet, que também é uma possibilidade virtual de construção de informações 

hipermidiáticas. O número de solicitações de inscrições aponta para um grande 

interesse dos alunos no assunto, assim como a frequência e participação dos 

inscritos. Ressalto ainda a importância da minha vivência e experiência como bolsista 

para minha formação. Referências bibliográficas CUNHA, Susana Rangel Vieira da. 

Cultura visual e infância. In: Cultura visual, gênero, educação e arte. Mesa 

apresentada na 31a Reunião da ANPED, Caxambu, MG, out. 2008. 

 
E-mail: tucassino@gmail.com 
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INTELECTUAIS NEGRAS: DENTRO E FORA DA SALA DE AULA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELO JOSE DERZI MORAES 

Estagiário(s):  
Marlene Angelo da Silva 

Taiane Corrêa de Paula 

 
O nosso projeto, A Lei 10.639 nos cursos de licenciatura, tem o intuito de ampliar o 

conhecimento de estudantes e professores da escola básica e da universidade, acerca 

de saberes e conhecimentos africanos e afrodiaspóricos. Em parceria com o projeto 

de extensão Ressonâncias Descoloniais em Filosofia e Educação e com o projeto de 

pesquisa Filosofia da Educação com ênfase nas culturas indígenas e africanas, 

procuramos constituir, juntamente com as disciplinas Filosofia da Educação e 

Questões Raciais e Educação, oferecidas pelo departamento de Educação da 

UERJ/FFP, materiais de pesquisa e de estudo, para que pudéssemos trabalhar junto 

aos alunos e professores. A partir da nossa interação com os professores da educação 

básica, conseguimos construir um tipo de relação que conecta diretamente os 

estudantes da escola básica aos resultados obtidos em nossa pesquisa. Nesse 

sentido, logramos acompanhar o ato de ensinar e captar a essência do aprender 

daquilo que estávamos estudando e pesquisando. Diante disso, visando atender a Lei 

10.639, nossas pesquisas e estudos se debruçaram nas pesquisas sobre: o Egito 

Antigo africano; as mulheres griots africanas; intelectuais negros e negras, africanos 

e afrodiaspóricos. Nosso foco se concentrou, especificamente, em autoras e autores 

negros, destacando, Chimamanda Ngozi Adichie, bell hooks, Lélia Gonzáles e Beatriz 

Nascimento. O intuito específico de trabalhar com essas autoras, na formação de 

professores e estudantes, tinha, sobretudo, alcançar duas demandas, a saber, a 

produção epistemológica negra e atender a urgência de apresentar uma produção 

intelectual oriunda de mulheres. Nesse sentido, buscamos construir não apenas em 

termos de capacitação de professores e estudantes, mas de subjetivação e 

representatividade, visto que, no mundo intelectual, o negro e, principalmente, a 

mulher negra, não ocupam um lugar de destaque. E, desta maneira, desfazer a 

violência epistêmica, advinda, da prática colonial racista. Assim, na força da ideia 

proposta pela intelectual nigeriana, Chimamanda, procuramos não permitir a 

violência de uma história única. Desta maneira, ao longo do ano, visitamos algumas 

escolas, trabalhando com estudantes e professores, onde realizamos oficinas, 

congressos, grupos de estudos, palestras e debates nestas escolas e na nossa 

unidade UERJ/FFP. Nesses eventos, em que estudantes e professores participavam e 

contribuíam, tinham como fim último, uma formação antirracista e transgressora, 

fazendo valer, assim, as palavras da intelectual afroamericana, bell hooks em seu 

livro clássico: Ensinando a transgredir. O resultado muitas vezes se apresentava no 

brilho dos estudantes que muitas vezes se viam representados ao conhecer uma 

outra história e um outro lugar ocupado por negros e negras. Entretanto, é 

importante destacar, em termos de formação, que estudantes e professores se viam 

satisfeitos pelos conteúdos adquiridos e por poderem aplicá-los diretamente em sala 

ou em trabalhos. 

 
E-mail: marcelojdmoraes@hotmail.com 
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JOGOS NA ALFABETIZAÇÃO: UMA FERRAMENTA LÚDICA PARA 

APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIANA RODRIGUES ZADMINAS 

Estagiário(s):  
Nathalia Carvalho de Albuquerque 

 
O processo de alfabetização é vivido de forma única por cada criança. A sala de aula 

é um espaço de interação entre os sujeitos, ou seja, um espaço efetivo de diálogo e 

a língua é encarada como uma produção histórica e social. Entendendo que cada 

criança é única e a alfabetização é um processo cognitivo, reflexivo e não mecânico 

se faz necessário um olhar diferenciado para o processo de alfabetização. A Utilização 

de jogos auxilia o processo de alfabetização e favorece o aprendizado da escrita 

alfabética. Através dos jogos e brincadeiras, os indivíduos podem resolver desafios e 

questões para conhecer, experimentar, aprender, vivenciar, expor emoções, se 

colocar diante de conflitos, interagindo consigo mesmo e com os outros. O projeto 

Jogos na Alfabetização: uma ferramenta lúdica para aprendizagem tem como 

objetivo produzir materiais/recursos que buscam contribuir para a construção de um 

processo de alfabetização significativo para crianças. A princípio o projeto observou 

quais alunos matriculados, em uma turma de segundo ano do ensino fundamental 

do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, apresentavam dificuldades 

no processo de aquisição da leitura e escrita. Foi observado que cinco crianças 

apresentavam mais dificuldade nesse processo sendo necessário uma intervenção 

direta e acompanhamento contínuo. Após o período de observação, utilizamos alguns 

jogos enviados pela Secretaria de Educação Básica e que fazem parte do acervo da 

sala. A utilização destes jogos ajudou a compreender o tipo de jogo preferido de cada 

criança. Após algumas semanas, entendemos que precisaríamos de um jogo que 

dialogasse com um dos projetos da turma para contextualizar o conteúdo. O projeto 

escolhido foi o da Alimentação Saudável e criamos um jogo em que a criança 

selecionava a palavra através de uma ficha e montava a palavra. O jogo era composto 

por uma caixa de sapatos que na parte superior contém a figura escolhida pela 

criança e na parte inferior as crianças precisavam enroscar as letras, colocadas em 

tampas, na parte de cima das garrafas plásticas coladas na caixa. A construção dessa 

caixa foi realizada com as cinco crianças envolvidas. As crianças jogavam em duplas 

em alguns momentos e em outros individualmente sempre acompanhadas pela 

bolsista que anotava todas as questões e as hipóteses das crianças para possíveis 

intervenções. Percebemos que as crianças começaram a realizar relações 

grafema/fonema com outras palavras trabalhadas na turma e apresentaram mais 

autonomia e confiança. Das cinco crianças envolvidas no projeto três estão 

alfabetizadas e duas estão apresentando avanços significativos em seu processo de 

aquisição de leitura e escrita. As próximas etapas contarão com inclusão de novas 

palavras e a construção de um novo jogo criado a partir das ideias das crianças. 

Acreditamos que esse projeto apresenta grande relevância por apresentar um olhar 

específico e individualizado para as dificuldades das crianças em processo de 

alfabetização. 

 
E-mail: mariana.zadminas@gmail.com 
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JOGO COMO DESAFIO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLORIA MARIA PAES BRITO MIRANDA 

Estagiário(s):  
Amanda Nascimento Silva Carreira 

Andre Luiz Nascimento Silva Pereira 

Maria Cristina Silva Ramos 

Taynara de Oliveira Roberto 

 
INTRODUÇÃO:O Projeto Grupo de Estudos para Jogos e Desafios Matemáticos surgiu 

a partir do “Projeto Ações Docentes de Inclusão”, que tinha o propósito de assegurar 

um trabalho pedagógico ajustado às necessidades das crianças, atendidas pelo 

Departamento de Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues 

da Silveira(DEF/CAp-UERJ), que apresentam diferenças na aprendizagem dos 

conceitos matemáticos trabalhados em sala de aula. É um projeto de Iniciação à 

Docência que estabelece uma relação entre os saberes produzidos nos cursos de 

licenciatura e o fazer pedagógico voltado para estudantes de 4º e 5º anos do ensino 

fundamental. OBJETIVOS: estabelecer um paralelo entre os saberes acadêmicos e os 

oriundos do cotidiano pedagógico; atuar na formação docente, através da elaboração 

e execução de estratégias didáticas que contribuam para que os estudantes atendidos 

pelo projeto desenvolvam o conhecimento lógico-matemático, através do trabalho 

com jogos e desafios e de refletir sobre a prática pedagógica. ATIVIDADES: Aposta-

se em atividades onde os diferentes conhecimentos se relacionam para a resolução 

de desafios que os invocam. Há um grande investimento, portanto, na ação efetiva 

dos sujeitos sobre o objeto de conhecimento, em uma perspectiva que não se 

esquece do lúdico como elemento detonador da atividade mental, capaz de envolver 

significativamente as crianças. Há dois movimentos básicos neste projeto: atuação 

nos grupos de estudos (no contraturno) e o acompanhamento do desempenho 

discente junto às turmas regulares. São realizadas ações de planejamento, pesquisa, 

acompanhamento e execução de estratégias didáticas a serem utilizadas no grupo 

de estudo. O desenvolvimento de atividades envolvendo jogos e desafios 

matemáticos é o foco do trabalho, como forma de fazer avançar estratégias 

cognitivas dentro de um ambiente ao mesmo tempo desafiador e envolvente. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: A utilização de jogos e desafios como forma de construir 

maior autonomia de raciocínio, em uma fase de iniciação a um trabalho mais 

abstrato, tem propiciado um maior envolvimento das crianças. Outro aspecto a ser 

destacado, no meio de uma crise vivenciada nesses últimos anos, é que a atuação 

do projeto tem sido fundamental no processo de ensino e aprendizagem no campo 

dos conhecimentos matemáticos. Esteve o tempo todo auxiliando e complementando 

o trabalho desenvolvido no cotidiano das salas de aula, ampliando a participação das 

crianças em momentos de reflexão acerca dos conceitos matemáticos desenvolvidos 

nos períodos letivos, através dos jogos e desafios. Assim, a contribuição do projeto 

foi de grande importância na ampliação das reflexões sobre as nossas práticas 

pedagógicas e os saberes docentes nesse campo de conhecimento. A colaboração 

dos bolsistas através de suas observações e atuação em parceria com o/as 

professor/as das turmas e dos grupos de estudo foram fundamentais para o 

desenvolvimento do projeto e das reflexões acerca da prática. 

 
E-mail: gmpaes23@hotmail.com 
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LEITURAS EM RODAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO ROSA 

Estagiário(s):  
Jonathan Machado da Fonseca 

Mariana Alves dos Santos Silva 

 
O projeto “RODAS DE LEITURA: CONSTITUINDO UMA COMUNIDADE DE LEITORES 

NA BAIXADA FLUMINENSE” vem sendo desenvolvido há mais de uma década, no 

Centro de Promoção de Leitura e Pesquisa (CPLP), biblioteca do Centro de Atividades 

Comunitárias de São João de Meriti (CAC), Baixada Fluminense, consiste em 

promover rodas de leitura com as crianças da comunidade local, realizar empréstimos 

de livros e orientar pesquisas do público que frequenta a biblioteca: estudantes e 

professores. Tem como objetivos: ampliar as possibilidades de construção de um 

contexto de letramento que possa favorecer o desejo e o hábito da leitura nas 

crianças; valorizar a convivência com os livros e outros portadores textuais; 

assegurar a mediação da leitura por leitores mais experientes; ampliar as 

oportunidades de interação dos alunos da universidade com práticas de formação de 

leitores em comunidades desfavorecidas economicamente. O projeto promove rodas 

de leitura, empréstimos de livros, eventos literários e reuniões de estudo. O 

estudante bolsista tem a oportunidade de participar dos estudos e reuniões dos 

professores da Escola do CAC, que funciona na mesma chácara onde está o prédio 

da biblioteca, e desenvolver também rodas de leitura com os alunos da escola. Este 

projeto tem dado uma importante contribuição tanto na formação de crianças leitoras 

como na formação de estudantes universitários, que além de realizarem as rodas de 

leitura também produzem registros sobre o trabalho e participam de eventos 

científicos e literários. As rodas de leitura são organizadas a partir de projetos de 

trabalho: por autores; obra; temas; estilos; gêneros... Há uma coordenação 

interinstitucional do projeto, gerando uma proximidade muito grande entre os 

desejos da comunidade do CAC e as intenções da ação por parte da UERJ. O CAC é 

uma entidade filantrópica, fundada em 1987 com o apoio de organizações 

internacionais, criada com o propósito de subsidiar as discussões dos diversos setores 

dos movimentos sociais, desenvolvendo experiências concretas que pudessem 

contribuir com a reflexão sobre a melhoria da qualidade dos serviços públicos, 

principalmente nas áreas de saúde e educação. Na área da educação o CAC tem como 

objetivo principal acumular experiências para auxiliar no processo de formação de 

professores, sobretudo dos que atuam na rede pública, buscando cooperar com a 

construção de uma prática pedagógica que contribua para assegurar às crianças uma 

educação de boa qualidade. Mantém uma escola, um programa alternativo de 

formação de professores e uma biblioteca que se constitui em um Centro de 

Promoção da Leitura e da Pesquisa (CPLP).O CAC tem um convênio de cooperação 

com a UERJ e a prefeitura de São João de Meriti , além de ser espaço de 

desenvolvimento de projetos de extensão, de iniciação à docência e pesquisas, 

devido ao seu alto potencial de contribuição para a formação de estudantes e 

professores na Baixada Fluminense. 

 
E-mail: nalucarvalhorosa@gmail.com 
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MAIS RESPEITO, POR FAVOR! ENFRENTANDO O PRECONCEITO NA ESCOLA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
IVANILDO AMARO DE ARAUJO 

Estagiário(s):  
Michele Paulo de Lima França 

 
O projeto vem sendo desenvolvido desde 2018, com a participação de professorxs e 

alunxs das redes municipais de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro, além de atender, 

também outros profissionais que atuam diretamente no campo da educação: 

assistentes sociais e psicólogos. O projeto tem como objetivo: promover 

ações/atividades de formação continuada de professorxs, orientadorxs, 

coordenadorxs pedagógicos e educacionais, supervisorxs/gestorxs escolares que 

visem ao enfrentamento do preconceito, discriminação e violência de gênero, que 

envolvam desigualdades entre os gêneros, a orientação sexual e as identidades de 

gÊnero não heteronormativas, consolidando uma rede de formação de combate às 

diversas violências. Foram realizados 8 encontros (1 a cada mês) na 11a CRE - Ilha 

do Governador em formato de Rodas de Conversas e Oficinas para focalizar as 

temáticas correlatas: feminicídio, racismo, homofobia, machismo, etc. São 15 

participantes destes encontros. A partir destes encontros, professorxs tem realizado 

diversas ações nas escolas junto ao seus alunxs: aplicação de questionários para 

levantamento do perfil dxs alunxs e das suas percepeções sobre bullying, machismo, 

violência, violência de gênero, racismo, femincídio, homofobia, etc. Foram produzidos 

vídeos com crianças da Educação Infantil; foram produzidos vídeos pelxs alunxs 

sobre violência de gênero; rodas de conversas com adolescentes das turmas de 8o e 

9o anos do Ensino Fundamental; Oficinas sobre Violências com turma de 5o ano do 

Ensino Fundamental e Oficinas sobre Homofobia/LGBTfobia e feminismos. Foram 

produzidas placas indicativas de ruas com nomes de mulheres importantes da história 

da cidade e da comunidade, inspirados no movimento que tomou grande parte das 

manifestações em homenagaem a Marielle Franco, vereadora do município do Rio de 

Janeiro, assassinada em 2018. Foram realizados debates/discussões sobre o filme: 

"O riso dos outros", discutindo as relações entre humor e preconceito racial. Roda de 

Conversa com Wescla Vasconcelos, assessora da SuperintendÊncia Estadual de 

Direitos HUmanos para assuntos LGBTs. Como eixo, a roda focalizou a presença de 

pessoas transgêneras e transexuais na escola. Algumas orientações pedagógicas 

foram levantadas, tais como: o respeito à diferença como eixo estruturador da 

acolhida a estas pessoas. Respeito ao nome social. Realização de atividades de 

formação continuada de professorxs e diversos profissionais que atuam na escola 

para acolhimento das diferenças e adotar posturas de combate a qualquer forma de 

preconceito e discriminação. 

 
E-mail: ivanamaro1967@gmail.com 
  



 
 

330 
 

 

MEDIAÇÃO LITERÁRIA: QUESTÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA 

LEITURA E ESCRITA NA ALFABETIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELOISA JOSIELE SANTOS CARREIRO 

Estagiário(s):  
Yngrid Lopes de Medeiros 

 
O projeto de Iniciação à Docência, “Alfabetização e Literatura: A Mediação Literária 

Favorecendo a Aprendizagem da Leitura e da Escrita”, consiste em levar a literatura 

e atividades de leitura e escrita para duas turmas de alfabetização da UMEI Jacy 

Pacheco. Tendo em suas interações a presença das professoras-alfabetizadoras com 

o intuito de ajudá-las a enfrentar os desafios da alfabetização, também para entender 

a metodologia e os teóricos com os quais as professoras estão embasadas. A 

metodologia usada na pesquisa tem como base a mediação literária de Queiróz 

(2014) e a escuta sensível de Barbier (1993). Compreendemos a criança e as 

infâncias em diálogo com a Sociologia da Infância. Trata-se de uma pesquisa que se 

desenvolvem em diálogo com os estudos cotidianos de Garcia (1998). Mapeamos os 

resultados parciais e encontramos os seguintes dados: 10 encontros de 

planejamento; 10 atividades de mediação literária com as crianças; 4 visitas de 

observação nas turmas; planejamento de um seminário interno sobre alfabetização 

e a produção de um artigo científico, aprovado em evento acadêmico. Os impactos 

visíveis encontram-se: a) na formação da bolsista em relação a planejamento, 

processo de ensino aprendizagem, articulação entre teoria e prática; b) nas crianças 

confirmamos que elas são sujeitos ativos que pensam, que formulam e que têm 

hipóteses sobre a leitura e a escrita, (FERREIRO E TEBEROSKY, 1990); c) nas 

professoras percebemos que o projeto amplia a formação, cria-se um espaço de troca 

de experiências e as deixam cientes de que não existem “receitas prontas” no campo 

metodológico. O trabalho de mediação tem me permitido adquirir experiência sobre 

o cotidiano de uma turma de alfabetização. Também tenho percebido sobre como a 

literatura é um instrumento potente no auxílio de aprendizagem da língua. Na 

proposta o planejamento é feito tendo a criança como sujeito do processo, buscamos 

em diálogo com ela estratégias para ampliarmos o seu repertório cultural e em como 

podemos contribuir para a aprendizagem da leitura e da escrita. Pensamos sempre 

nas atividades através da mediação da leitura de uma história, poema, de gibis e/ou 

tirinhas e em uma atividade que provoque reflexões sobre a leitura e a escrita. Depois 

é feito o registro reflexivo do encontro, trazendo os diálogos tecidos com as crianças 

e professoras. Esse instrumento reflexivo vai alimentando nossas próximas 

mediações. Ao longo do projeto as seguintes indagações surgiram: o texto literário 

é o que alimenta a experiência dessas crianças com a língua? Qual a relação dessas 

crianças com os espaços de leitura oferecido pela instituição? Que comportamentos 

leitores, as professoras e nós da pesquisa, mediamos às crianças? A experiência 

como bolsista tem me feito perceber o quanto as bolsas oferecidas pela Uerj são de 

extrema importância para a formação de seus graduandos, em especial, a de 

iniciação à docência que possibilita que o estudante tenha contato com o trabalho 

docente. 

 
E-mail: helo.carreiro.uerj.ffp@gmail.com 
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MATERIAL DIDÁTICO EM GEOGRAFIA: DISCUSSÃO, CONSTRUÇÃO E 

COMPARTILHAMENTO EM COLABORAÇÃO COM O GRADUANDO/A. 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HILTON MARCOS COSTA DA SILVA JUNIOR 

Estagiário(s):  
Ana Claudia Prudencio Lessa 

 
A agenda de conteúdos escolares é uma ferramenta em constante mutação, além 

disso, não existe uma visão acabada do que vem a ser um currículo padrão na 

perspectiva escolar para a Geografia. Todavia, na medida em que propõe o pleno 

desenvolvimento de alunos, a educação precisa dialogar intimamente com propostas 

curriculares que contemplem ampliação, integração e mediação dos saberes. O 

presente trabalho é a construção de um espaço de produção e compartilhamento de 

materiais de didáticos de Geografia em colaboração como o graduando/a, com a 

finalidade/objetivo de inserir novas temáticas na agenda curricular da disciplina de 

Geografia e de repensar a agenda de então, tornando a produção pública, ou seja, 

acessível para todos os professores através do endereço eletrônico do Laboratório de 

Ensino de Geografia do CAp-UERJ (LEGEO/CAp-UERJ). Em pormenores, os materiais 

produzidos possuem como escala de análise e discussão a cidade do Rio de Janeiro. 

A escala de analise viabiliza contribuir para o educando um olhar mais proximal de 

sua realidade, compreendendo a organização espacial de sua cidade. A metodologia 

para a elaboração de materiais se inicia com o planejamento dos temas e do material 

a ser desenvolvido tendo o programa curricular do CAp-UERJ como norte, além de 

ter o CAp-UERJ como laboratório de aplicação. O planejamento inicial de cada 

construção de material didático é realizado pelo docente responsável pelo programa. 

Após o esboço do plano, a ideia é reelaborada e atividades são construídas com o 

apoio da bolsista e dos membros voluntários tendo em vista a seleção dos materiais 

necessários para a execução. A produção propriamente dita é realizada pela aluna-

bolsista com apoio do orientador. Quando o material está finalizado, é realizada 

testagem pelo professor durante as aulas de Geografia com os alunos da escola 

básica. A natureza dos exercícios, diferentemente de alguns outros materiais, que 

culminam em atividades de fixação e questionários superficiais, diferencia-se por 

engendrar atividades propositivas, estimulando uma reflexão pelos educandos a 

partir de experiências cotidianas. Por fim, cabe ponderar sobre a importância de 

projetos dessa natureza nos processos de formação inicial de professores, 

contribuindo para o desenvolvimento de docentes que miram, criticamente, os 

materiais disponíveis e se colocam como autores dos seus próprios materiais. Estes, 

por sua vez, passam a fazer parte do acervo e serão disponibilizados numa 

plataforma para compartilhamento com outros docentes (em formação inicial e 

continuada) que atuam no ensino básico de escolas da rede pública e privada 

possibilitando reflexões compartilhadas importantes para as práticas educativas. 

 
E-mail: jrhiltongeo@gmail.com 
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NOVAS METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PAULO ROBERTO RAPOSO ALENTEJANO 

Estagiário(s):  
Igor Mendonça Ribeiro dos Santos 

 
Na prática do cotidiano docente, no ambiente escolar, existe um limite de tensão 

entre teorias, metodologias e práticas. A partir de uma demanda verificada dentro 

do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Geografia Agrária – GeoAgrária – 

ligado ao Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ – UERJ/FFP foi notada a necessidade de pensar novas perspectivas referentes 

ao ensino de Geografia Agrária. Iniciado em 2006, o projeto Novas Metodologias para 

o ensino de Geografia Agrária trabalha em cima de três problemas: a distância entre 

a Universidade e a escola; a cristalização do cotidiano na prática docente; e a 

ausência de livros didáticos de qualidade que mostrem as questões relacionadas ao 

campo de maneira ética e comprometida. Pensando nisso, a proposta consiste em 

estabelecer a aproximação entre Universidade e escola, com o objetivo de promover 

a troca do conhecimento produzido. Através de debates desenvolvidos junto ao 

Grupo, busca-se entender a complexidade da questão agrária e utilizar metodologias 

capazes de apresentar o tema de forma que dialogue com a realidade dos alunos. 

Para isso são realizadas oficinas nas escolas públicas, com alunos e professores, com 

o objetivo é compartilhar as contribuições didáticas a serem utilizadas em sala de 

aula, estabelecer debates referentes ao ensino de Geografia Agrária e construir um 

canal de troca entre a Universidade e a escola pública, através do diálogo e reflexões 

sobre as diferentes visões de mundo possíveis. Este projeto articula-se também com 

O PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – da CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – que tem como 

objetivo estabelecer uma relação entre educação superior e básica das redes 

municipais e estadual, assim como fomentar a formação inicial dos discentes. A partir 

dessa relação, é articulada a troca de informações entre estudantes de licenciatura e 

professores das escolas, sob supervisão dos professores das universidades. Essa 

troca proporciona aos bolsistas a elaboração – com os professores das escolas – de 

teoria e práticas metodológicas de ensino. Com isso, no dia 06 de junho de 2019, na 

Escola Estadual Luiz Gonzaga Junior, foi possível ser posta em prática uma oficina 

sobre conflitos socioambientais. Ao longo da atividade, foram abordados alguns 

estudos de caso, como a possível execução de um projeto de construção de uma 

barragem no Rio Guapiaçu, a atuação do MAB – Movimento dos Atingidos por 

Barragens – na localidade e a situação atual de rios localizados próximos à escola. 

Foi possível abordar também os rompimentos das barragens situadas em 

Brumadinho e em Mariana, em Minas Gerais. A metodologia utilizada foi a exibição 

de fotografias dos locais abordados. Com isso, a visualização dos impactos 

ambientais tornou-se dinâmica. Ao final, os alunos criaram cartazes abordando os 

temas com os quais eles mais foram impactados. 

 
E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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NÚCLEO DE SUPORTE E AJUDAS TÉCNICAS ÀS AÇÕES INCLUSIVAS NO 

ENSINO SUPERIOR: ACESSIBILIDADE A MÚLTIPLAS LEITURAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  
Joana dos Prazeres de Oliveira 

 
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. Sendo assim, segundo as garantias legais de acessibilidade, a UERJ, 

através das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Suporte e Ajudas Técnicas às Ações 

Inclusivas No Ensino Superior da Faculdade De Educação da Universidade Do Estado 

do Rio de Janeiro (NUSAI), vem mantendo prática inovadora de acessibilidade e 

inclusão. Além de encarregar-se da produção, organização e manutenção de 

materiais didáticos, digitalizados, gravados em áudio, impressos em braille, o NUSAI 

vem formando bolsistas ledores e transcritores que atendem, respectivamente, às 

pessoas com cegueira, baixa visão, surdez, com problemas motores ou dislexia das 

comunidades interna e externa da UERJ. O mundo da leitura, rico em informações, 

faz com que TODOS que se beneficiem dessa habilidade, entrando em contato com 

as realidades do mundo que o cerca. Mesmo que a realidade apresentada seja, 

fisicamente, inatingível, não importa se o seu conteúdo é real, verossímil ou fictício, 

o que vale é a possibilidade de acesso ao portal da informação através da leitura. À 

medida que o leitor entra em contato com os diferentes gêneros literários, apropria-

se de saberes que permitem que se torne um interlocutor coadjuvante do universo 

que se apresenta para ele. Refletindo sobre a importância de TODOS estarem 

inseridos no mundo da leitura e pensando nas barreiras que impedem o deficiente 

visual de estar inserido neste universo, o NUSAI propõe práticas que permitam que 

seus usuários sejam tratados com equidade. Para quem não é capaz de manusear 

impressos e explorá-los com os olhos, tornamos esta leitura acessível de forma 

auditiva, na tela do computador e/ou impressas em braille. Tendo em vista a falta de 

material didático-pedagógico, principalmente para quem tem alguma deficiência 

visual, o NUSAI disponibiliza equipamentos financiados pela FAPERJ, com os quais é 

possível tornar materiais acadêmicos acessíveis. Fragmentos de livros, livros 

completos, jornais, revistas, dentre outros textos, são recebidos para digitalização e 

posterior leitura com o auxílio de software leitores de texto. Dessa forma, quem não 

lê com os olhos, consegue realizar suas leituras com autonomia a partir de textos 

acessíveis. Oferecendo os serviços de transcrição de arquivos em áudio, os quais 

podem ser lidos digitalmente ou impressos, tendo em vista a falta de material 

didático-pedagógico para pessoas com deficiências sensoriais (cegueira, baixa visão 

ou surdez), com mobilidade reduzida ou dislexia, de equipamentos adaptados e de 

software com recursos visuais, o NUSAI também tem a oportunidade de prestar 

ajudas técnicas a discentes com necessidades acadêmicas especiais. 

 
E-mail: valeriagpdoc@gmail.com 
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O COTIDIANO DA ALFABETIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 

Estagiário(s):  
Jennifer Schulze da Silva 

 
Este resumo tem como finalidade apresentar as atividades que realizei como bolsista 

de Iniciação a Docência do projeto Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São 

Gonçalo (FALE-SG). Tal projeto é articulado com dois grupos de pesquisa: o Grupo 

de Pesquisa Alfabetização, Leitura e Escrita (GPALE) e o Grupo Estudos e Pesquisas 

Alfabetização, Memória, Formação Docente, Relações Etnicorraciais (ALMEFRE). O 

FALE-SG acontece desde 2009 na cidade de São Gonçalo. É coordenado pelas 

professoras Jacqueline Morais e Mairce Araújo, docentes da Faculdade de Formação 

de Professores. Este Fórum ocorre em formato de roda de conversa e é composto 

por convidados vindos da universidade e da escola básica. Ambos são igualmente 

reconhecidos por nós como produtores de conhecimento. Tal projeto tem como 

objetivos principais investir na formação docente de professores/as 

alfabetizadores/as, promovendo um ambiente onde possam se ver como autores/as 

de sua própria prática. Defendemos também a importância da reflexão e investigação 

do cotidiano alfabetizador. Ao apresentarem o trabalho que desenvolvem no 

cotidiano escolar os/as docentes podem assumir uma postura de pesquisadores/as, 

alinhados com o pensamento de Paulo Freire. O FALE-SG busca também criar espaços 

de diálogo entre saberes e práticas alfabetizadoras produzidas nas diferentes redes 

de ensino. Como resultado no período de Agosto de 2018 a Junho de 2019 foram 

organizados quatro fóruns, cada qual trazendo temas que perpassam tanto questões 

sobre práticas alfabetizadoras como questões culturais que estão cada vez mais 

presentes no cotidiano escolar. Alguns dos temas apresentados foram: “Alfabetização 

e cotidiano escolar: chegaram os imigrantes, o que fazer?”, “Alfabetização para além 

dos muros da escola” e “Produzindo livros em turmas de alfabetização: formando 

leitores e escritores”. O público alvo desta atividade é composto por docentes das 

redes públicas e privadas de ensino, por estudantes do Curso Normal da cidade de 

São Gonçalo, bem como alunos/as da graduação dos diferentes cursos, com maior 

participação do curso de Pedagogia. Temos em média 60 pessoas participando de 

cada Fórum, sendo oriundas segundo dados que levantamos de diferentes cidades 

do estado do Rio de Janeiro. Dentre as atividades que realizo como bolsista, se 

encontram: a transcrição das rodas de conversa, com as falas dos professores/as 

convidados/as e do público participante; a realização de entrevistas antes e depois 

do Fórum; a produção de vídeos que são postados no Facebook e Youtube do FALE-

SG, a fim de socializar com um público maior as discussões que ocorreram, bem 

como preservar a memória do encontro. A partir destes materiais desenvolvemos 

trabalhos e estratégias para melhorar nossa prática docente e apresentar trabalhos 

acadêmicos. Acredito que a experiência do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita 

de São Gonçalo tem contribuído para a relação entre universidade e escola básica. 

 
E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
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O MEIO AMBIENTE COMO ELEMENTO INTEGRADOR PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JORGE ALBERTO SABOYA PEREIRA 

Estagiário(s):  
Carolina Motta Loureiro 

 
O projeto se desenvolve no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira há 

10 anos, já sendo uma atividade importante na disciplina química. O principal 

objetivo do projeto é o trabalho com temas do dia a dia do aluno que envolve a 

disciplina Química. Usamos os tópicos do currículo tradicional para incrementarmos 

a teoria dos temas integradores e às atividades práticas realizadas no laboratório de 

química do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. O projeto se inicia 

com a pesquisa de bibliografia sobre o tema e seleção das principais. Em seguida, 

com auxílio dos alunos da terceira série do ensino médio de Química do IAP-UERJ, 

selecionamos os grandes temas que serão abordados nas atividades práticas. Em 

seguida, o coordenador e os participantes da equipe do projeto elaboram os temas 

integradores, com uma abordagem mostrando a importância de cada um e a sua 

aplicação no cotiano do aluno. Os temas escolhidos envolvem sempre atividades 

práticas de laboratório, em que os alunos possam manusear amostras e 

experimentos com a finalidade de mostrar a importância dos diversos temas. Este 

ano foram escolhidos temas do cotidiano tais como, tratamento de água, acidez de 

solos, fabricação de produtos caseiros, reciclagem de papeis, chuva ácida, cores e 

cheiros, fabricação de pão, fabricação de sabões, reações lentas x reações rápidas, 

entre outros. Cada experimento é iniciado através de um texto moderno com 

reportagens de jornais e revistas, posteriormente é realizado um experimento no 

laboratório em que os alunos tirarão as conclusões devidas e levantarão questões 

que envolvem a temática. Mais adiante, será feita uma avaliação individualizada onde 

o aluno responderá 10 questões envolvendo a prática realizada. As atividades serão 

interdisciplinares, pois envolverão conhecimentos das diversas áreas do 

conhecimento do aluno. As turmas escolhidas serão as da terceira série do ensino 

médio, pois tais alunos já apresentam um conteúdo maior em relação à disciplina 

química. Os estudantes aprenderão na prática os conceitos que apreenderam na 

teoria, de forma crítica e com construção do conhecimento. Tanto os bolsistas quanto 

os alunos do Instituto de Aplicação da UERJ serão os protagonistas do processo, pois 

estarão numa relação de troca, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Este fato 

é importante, pois a bolsa de iniciação à docência tem essa finalidade, fazer com que 

o mesmo possa interagir diretamente com os alunos do IAP-UERJ possibilitando 

desenvolver uma série de habilidades nesse futuro docente. O projeto já é um 

sucesso no CAP-UERJ, pois tanto os professores das turmas e os alunos do CAP-UERJ 

já ficam muito apreensivos para saber quais as atividades a serem desenvolvidas em 

cada ano. O mais importante é que todos participam da escolha e do momento das 

atividades desenvolvidas. 

 
E-mail: jsaboyaorama@gmail.com 
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OS JORNAIS, AS NOTÍCIAS E A REALIDADE CARIOCA: “QUEM TEM MEDO 

DOS ‘ADOLESCENTES INFRATORES’”? 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CELI CHAVES VASCONCELOS 

Estagiário(s):  
Thais Santos Prado Ferreira 

 
Em junho de 2019, após uma decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), “adolescentes infratores” começaram a ser “soltos” de unidades 

socioeducativas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, aquelas que estivessem com 

ocupação maior do que 20% de sua capacidade total. No Rio de Janeiro esse número 

de adolescentes estava em torno de 700 meninos e meninas apreendidos. A pesquisa 

em pauta refere-se a investigar, inicialmente, como a imprensa retratou nas páginas 

dos jornais e dos sites de reportagens essa notícia e quais as tendências que podem 

ser depreendidas da forma como os principais meios de comunicação jornalística 

enfocaram a decisão provisória do STF. O Objetivo central do estudo é, portanto, 

analisar as reportagens sobre o tema, constantes da Folha São Paulo, do Jornal O 

dia, do Jornal O Globo, do site R7 e da Gazeta do Povo online. Em um plano específico 

serão evidenciados os aspectos positivos e negativos apontados nas matérias 

jornalísticas e as responsabilidades pelas circunstâncias existentes sinalizadas pelos 

periódicos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que tem como corpus documental 

a imprensa de grande tiragem e acesso, em reportagens tomadas como fontes de 

investigação, assim como documentos oficiais sobre o assunto. O estudo dialoga, 

ainda, com as metas do Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro (PEE/RJ), 

especialmente, verificando o cumprimento de duas delas: “assegurar, no prazo de 2 

(dois) anos, a partir da publicação deste Plano, por meio da criação de programas, o 

acesso a novas tecnologias de comunicação para a realização de Educação a Distância 

capaz de favorecer a educação profissional, a educação afro-brasileira, a educação 

especial, a educação indígena, a educação do campo, a educação de jovens em 

conflitos com a lei e em cumprimento de medidas socioeducativas em unidades de 

internação provisória e a educação fiscal” e “ampliar, regularmente, a partir da 

publicação deste Plano, o acervo bibliográfico e suportes pedagógicos, das unidades 

escolares prisionais e de medidas socioeducativas”. Além disso, são verificadas as 

normas propostas pelo Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro para as 

medidas socioeducativas em vigor no estado, como as mesmas estão descritas nas 

reportagens trabalhadas e os limites de sua implementação de acordo com os 

próprios entrevistados. A priori, a análise evidencia o caráter alarmista das 

reportagens, levando à sociedade a um estado de tensão com a decisão tomada no 

STF, bem como a falta de condições estruturais do Degase, no Rio de Janeiro, para 

realizar as medidas socioeducativas, conforme a sua finalidade nessas unidades. 

 
E-mail: maria2.celi@gmail.com 
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OCEANO: CONHECER PARA PRESERVAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FABIO VIEIRA DE ARAUJO 

Estagiário(s):  
Agatha da Silva Dantas Conceicao 

Hugo Noboa Ramalho 

 
O Oceano é a grande característica do nosso planeta – o Planeta Azul. É constituído 

por diversas bacias interligadas – o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Índico, o 

Pacífico Norte, o Pacífico Sul e o Ártico – que contêm 97% da água do planeta, 

cobrindo aproximadamente 70% da superfície terrestre. A sua grande extensão é 

proporcional a sua relevância. Ele é responsável pela regulação do clima e condições 

meteorológicas; é a principal fonte de oxigénio do planeta; fonte também de alimento 

e outros recursos naturais essenciais à vida na terra; acolhe uma grande diversidade 

de seres vivos, dentre as quais várias apresentam inúmeras potencialidades de 

aplicação biotecnológica; é responsável pela criação de trabalho e desenvolvimento 

econômico além de promover uma melhor qualidade de vida e bem estar ao homem 

ao usufruir deste ambiente para diversas atividades de lazer. Apesar de sua grande 

relevância para a humanidade, o Oceano está cada vez mais vulnerável aos impactos 

e pressões das atividades humanas. Para que continuemos a usufruir de todas as 

benéfices que ele nos dá, precisamos protegê-lo. E o primeiro passo para isto é a 

disseminação do conhecimento científico sobre o Oceano para que todos possam 

decidir como agir da melhor forma para o preservar. A exploração sustentável dos 

recursos e serviços do Oceano e a qualidade das águas marinhas dependem da 

compreensão que todos têm das consequências das suas ações na saúde do Oceano 

e da importância que este assume para a nossa qualidade de vida. Partindo desta 

premissa, em um primeiro momento, identificamos dentro do corpo docente da 

Faculdade de Formação de Professores, em seus diversos departamentos, seis 

diferentes grupos que realizam pesquisas em ambientes marinhos e costeiros ou com 

comunidades ligadas diretamente a estes. A partir da identificação destes 

pesquisadores, três do Departamento de Ciências e outros três do Departamento de 

Geografia, fizemos um levantamento dos seus diferentes projetos de pesquisa a fim 

de formar um banco de dados contendo informações sobre cada projeto, como: 

relevância do trabalho para a comunidade científica e sociedade, metodologia, 

resultados e possíveis aplicações práticas. Os diferentes projetos de pesquisa foram 

agrupados nos temas biodiversidade marinha, poluição marinha, geomorfologia 

marinha e comunidades pesqueiras e seus resultados estão sendo analisados de 

modo a transformar o conhecimento científico em uma linguagem informal a ser 

passada ao público na forma de palestras e materiais didáticos. 

 
E-mail: fvaraujo@uol.com.br 
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PARCERIA UNIVERSIDADE E A ESCOLA: PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE NÚMEROS E OPERAÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANIA FINHOLDT ANGELO LEITE 

Estagiário(s):  
Fernanda de Paula Cabral 

 
O projeto ocorreu na Escola Municipal Mário Quintana, situada no Engenho Pequeno, 

São Gonçalo, RJ. Apoiamos na proposta de Smole e Diniz (2001) para planejarmos 

as oficinas de jogos matemáticos. Durante os jogos os alunos são desafiados a 

encontrarem soluções para situações enfrentadas. Isso contribui para que elas 

trabalhem com várias estratégias e soluções, assim os alunos se tornam mais 

flexíveis, experimentam opções, criam saídas. A intenção era que os alunos 

vivenciassem atividades mais lúdicas e significativa. Os alunos aprendem a trabalhar 

em grupo, uma das habilidades fundamentais na atualidade. Cada um pode oferecer 

o que tem de melhor para compor a equipe. Durante a realização dos jogos, os alunos 

perderam o medo e as dificuldades na resolução de problemas. Os jogos 

proporcionaram aos alunos perceberem que não há uma única solução para uma 

situação-problema. Observamos que os jogos possibilitaram uma melhor 

compreensão nesse processo possibilitando outros significados ao estudo da 

Matemática. Iniciamos o trabalho com levantamento prévio dos conhecimentos 

matemáticos dos alunos com avaliação diagnóstica. As oficinas foram realizadas na 

sala de jogos da escola, organizados em grupos, como mencionamos anteriormente, 

para a realização das atividades de forma alternadas, com duração de 40 minutos 

por grupo, ocorriam duas vezes por semana e todas as equipes jogavam todos os 

jogos. Elas foram realizadas junto a crianças do 3º ano do ensino fundamental, 

muitas destas crianças estavam em fase alfabética e tinham entre 8 a 10 anos de 

idade. Segundo Smole e Diniz (2001) destacam a discussão sobre o lugar e o 

significado das competências e das habilidades na escola fundamental, enfocando as 

habilidades de ler, escrever e resolver problemas em matemática. Realizamos uma 

oficina para confeccionar jogos com sucata. Os alunos confeccionaram dois jogos 

matemáticos com materiais reciclados. Essa atividade foi realizada por duas equipes. 

A primeira equipe construiu o jogo intitulado “jogo de matemática com tampinha de 

garrafa”, que teve o objetivo de atuar com operações de soma. O objetivo do jogo 

era compor com os números das garrafas as possibilidades que dessem o resultado 

indicado em um cartão. A segunda equipe confeccionou um jogo de “boliche com 

tabuada”, utilizando garrafas pet, fitas coloridas, cartolina, caneta colorida e uma 

bola pequena e fichas com operações de multiplicação. Outro material, construído 

coletivamente foi a tabuada de Pitágoras. Portanto, percebemos que os alunos 

conseguiram se apropriar das diferentes combinações de soma, assim como de 

memorizar a tabuada. Eles tinham que resolver esses desafios rapidamente para 

conferir o resultado do seu colega, como o seu próprio. Eles se sentiram mais 

confiante aos desafios propostos, não desistiam tão facilmente como vimos nos 

primeiros jogos. 

 
E-mail: vfaleite@uol.com.br 
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PRIMEIRAS IMPRESSOES: SABERES MATEMÁTICOS E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PRIMÁRIOS NOS ARQUIVOS DO INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (ISERJ) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANCA 

Estagiário(s):  
Beatriz Oliveira Rodrigues da Silva 

 
As pesquisas desenvolvidas pelo GHEMAT - Grupo de Pesquisa de História da 

Educação Matemática no Brasil - têm sugerido a necessidade de aprofundamento de 

investigações históricas sobre a formação de professores. Assim, mais recentemente, 

o (GHEMAT) voltou sua atenção para estudos relativos formação de professores que 

ensinam matemática nos primeiros anos escolares, na segunda metade do século XX. 

Dada sua abrangência temporal, o projeto suscitou recortes na ampla temática a ser 

investigada, necessita de pesquisadores em vários estados brasileiros. Este trabalho 

no Rio de Janeiro tem como objetivo buscar caracterizar os saberes matemáticos 

necessários ao professor posto nos programas do Curso de Formação dos Professores 

para o Ensino Normal (CFPEN) no período de 1966 a 1971 – ano em que foi extinto 

no –, sendo tais programas encontrados nos arquivos do CMEB (Centro de Memória 

da Educação Brasileira). Para isso, é urgente sabermos quem são os docentes que 

trabalhavam n IEGB neste período. Nesse sentido, o projeto de iniciação a docência 

busca indícios que permitam responder à seguinte questão: Quem foram os 

professores que ensinavam a ensinar matemática no CFPEN? A investigação utiliza 

como fonte de pesquisa as fichas funcionais dos professores do IEGB (instituto de 

educação do estado da Guanabara), que necessitam de cuidados de limpeza e 

organização para posterior disponibilização. Quanto à abordagem teórico-

metodológica, esse trabalho configura-se como de natureza histórica, construindo o 

objeto de pesquisa a partir de elementos vindos da história cultural tomando como 

referência contribuições de Le Goff (1992), quando afirma que os fatos históricos são 

constituídos de traços, de rastros deixados no presente pelo passado. Logo, o nosso 

trabalho como historiadores buscamos levar em conta um estudo sobre esses traços, 

interrogar e responder as questões elaboradas anteriormente sobre os vestígios 

representados pelos documentos estudados. Além da pretensão de transformar os 

vestígios encontrados nos documentos estudados em fontes, incluímos, também, um 

trabalho de identificação e construção dessas fontes, que foram utilizadas para 

responder às questões iniciais. Ressaltamos que, após esta coleta, o acervo 

catalogado estará disponível a outros pesquisadores. O período da pesquisa refere-

se ao tempo que envolve discussões sobre educação no Brasil. Foi um período de 

expansão e criação dos sistemas de ensino no Brasil, com transformações na 

estrutura, no funcionamento, nas propostas curriculares de matemática, de acordo 

com as normativas impostas pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Para 

concretização dessa proposta, recorremos ao rico acervo documental do CMEB 

(Centro de Memória da Educação Brasileira) alocado no ISERJ (Instituto Superior de 

Educação do Rio de Janeiro). 

 
E-mail: denise.franca@uerj.br 
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PROALFA/ ACERVO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO EMILIA FERRRERO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 

Estagiário(s):  
Bellyze Silva Braga 

Elisa Maria de Souza 

Thamires Ramos Goncalves 

 
O projeto Classes de Alfabetização e Letramento inserido no Programa de 

Alfabetização, Documentação e Informação, em seu 25º ano de atividade, tem como 

objetivo promover o ensino e a aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática 

na modalidade de EJA, caracterizada como atendimento de alunos de Terceira Idade, 

oriundos de diversos bairros da nossa cidade. Configura-se como proposta de 

educação não-formal, atendendo a uma demanda heterogênea que deseja retomar 

seus estudos sem a obrigatoriedade das exigências do sistema formal de ensino, 

como: seriação, provas, repetência, limitação de permanência, entre outros, mas 

com compromisso e seriedade. O projeto compõe-se de 3 (três) turmas, 

denominadas: Mangueira I, Unati I e Unati II, num total de, aproximadamente, 

sessenta alunos cariocas, migrantes e imigrantes (portugueses e italianos) Cada 

turma é acompanhada por um professor regente (bolsista), preferencialmente, um 

graduando de Pedagogia ou de Letras. As aulas acontecem , três vezes por semana, 

das 14 às 17 horas, em salas cedidas pela Faculdade de Serviço Social. Destacamos 

no projeto, a Formação Discente oferecida aos bolsistas semanalmente, com a 

realização de uma reunião de supervisão pedagógica,às sextas-feiras, com duração 

de quatro horas, para reflexão da prática da semana anterior, onde são elaborados 

os planejamentos de aula, bem como a análise dos trabalhos realizados na semana 

anterior, abrindo espaço para a discussão da teoria e prática em sala .Assim, além 

de oferecer um ensino de qualidade aos alunos das Classes de Alfabetização e 

Letramento de (Educação de Jovens e Adultos), também promovemos a formação 

docente dos bolsistas para uma futura atuação profissional condizente com a 

necessidade da realidade educacional brasileira. Em 2019 desenvolvemos o projeto 

“ È preciso estar atento e forte::repensando o Brasil através dos movimentos 

artísticos-culturais”, estudando a influência dos povos indígenas e africanos na 

formação cultural do Brasil,No primeiro semestre as turmas Mangueira I e Unati I 

estudaram a influência africana e indígena na cultura, através das lendas, música, 

língua e alimentação F. Nesta turmas o objetivo foi a produção de almanaques 

reproduzindo histórias, receitas, remédios e costumes dos povos estudados.A turma 

Unati II teve como objetivo o conhecimento da região de Angola, país de origem de 

muitos escravos africanos. Foram produzidos cartazes sobre a cultura desses povos, 

resultando num atlas histórico. e cultural. 

 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM AUTISMO 

NO 2O SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARA LUCIA REIS MONTEIRO DA CRUZ 

Estagiário(s):  
Kylderi Lima dos Santos Domingos 

 
É garantida a oferta de atendimento educacional especializado (AEE) aos alunos com 

deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino, a partir da Constituição de 

1988 (artigo, 208, inciso III). Neste âmbito, temos também a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), cujo 

objetivo é garantir “o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às 

necessidades educacionais” (p.10). Apesar desta filosofia de inclusão estar garantida 

pela Constituição e por outras várias leis posteriores, até hoje não se tem um 

consenso sobre o melhor modo de cumpri-la, e o que se observa é uma grande 

diversidade nos modos de atuação. Uma das opções adotadas recentemente é a 

parceria com um professor da área de Educação Especial na sala de aula para 

acompanhar o aluno com deficiência. O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) é reconhecido, para fins legais, como uma deficiência (BRASIL, 2012)e se 

caracteriza por déficits nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal, 

comportamentos restritivos e repetitivos, inflexibilidade de comportamento e 

dificuldade de lidar com a mudança ou para mudar o foco ou as ações. Alguns 

estudiosos como Braga (2015), comparando os critérios científicos com os relatos de 

pessoas autistas, mostram que, além do quadro clínico descrito no DSM-5 (APA, 

2013), as pessoas com TEA apresentam características como hipersensibilidade 

auditiva, dificuldade de perceber visualmente o mundo, sensibilidade tátil, olfativa e 

gustativa, dificuldades na atenção e na concentração. O desafio de atender alunos 

com autismo matriculados em turmas regulares no 2o segmento do ensino 

fundamental será discutido neste trabalho, que consiste no relato de experiência de 

um projeto de ID, onde foi acompanhado o processo de escolarização de um 

estudante com autismo, no 7o ano do Ensino Fundamental. O projeto visa 

desenvolver recursos e estratégias para acompanhar este processo, em sala de aula, 

em parceria com os professores especialistas. São desenvolvidas estratégias 

como:estudos de caso, adaptação de atividades, materiais didáticos e avaliação, 

utilização de recursos para promover maior acessibilidade ao currículo e apoio ao 

estudante em sala de aula.Como resultados, observa-se que o aluno bolsista, os 

professores regentes e a especialista têm realizado uma parceria com objetivo de 

apoiar o desenvolvimento do aluno, buscando atender as suas especificidades no 

ambiente escolar. A atuação no projeto possibilita que a bolsista vivencie a 

experiência da construção conjunta de recursos e estratégias que favoreçam a 

inclusão educacional. 

 
E-mail: mluciacz@hotmail.com 
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PROFESSORES QUE ENSINAM A ENSINAR MATEMÁTICA: A TRAJETÓRIA DA 

PROFISSÃO DOCENTE DE ISMAEL FRANÇA CAMPOS. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANCA 

Estagiário(s):  
Guilherme Antonio Santos da Silva 

 
Propomos neste trabalho, averiguar a vida docente de Ismael França Campos, 

nascido em 30 de abril de 1905 na cidade do Rio de Janeiro. A fundamentação deste 

novo estudo estará baseada nos referenciais teóricos HOFFSTETER e VALENTE. 

(2017) que nos auxilia a estudar o processo histórico da formação docente. Tornou-

se engenheiro civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro e Mestre em Artes e em 

Educação pelo George Peabody College Teachers, Estados Unidos. Na década de 1940 

há relatos, nos prefácios de seus livros, da atuação de Campos como professor de 

Matemática no Colégio Bennett. Campos também era Professor Catedrático de 

Metodologia do Cálculo no Instituto de Educação do Rio de Janeiro e atuou dentre o 

período de 1951 a 1964. Há indícios de que na carreira profissional de Campos 

encontrados em sua ficha funcional do ISERJ e no estudo de Salvador (2015) que o 

torna um personagem reconhecido na História da educação matemática no Brasil. 

Também notamos sua participação em designações indicadas para exercer cargos na 

educação no estado da Guanabara e em ministração de cursos para professores. 

Também publicou vários artigos e livros o que o torna indicado como referência de 

didática de Aritmética em “Manuais Pedagógicos da Escola Normal de Natal, Rio 

Grande do Norte” (ASSIS, M; MENDES, I. 2016). Além disso, segundo designações 

encontradas em sua ficha funcional, Ismael França Campos foi indicado para exercer 

diversos papeis entre 1961 a 1962, como: Diretor do Instituto de Educação, constituir 

a Junta Supervisora das Provas de Classificação à primeira série dos Cursos Ginasial 

e Normal do Instituto de Educação e das Escolas Normais do Estado da Guanabara 

(IEGB, 1961), constituir a Comissão de Elaboração dos Programas Mínimos de 

Metodologia do Cálculo e de Matemática para o Curso Normal (IEGB, 1962). Muitos 

dos cargos assumidos nesse período foram a pedido do governo Carlos Lacerda 

conforme documentação. Segundo Salvador (2015) Campos foi convidado pela ABE 

(Associação brasileira de educação) a ministrar um curso sobre Metodologia do 

Cálculo(1957). Sobre sua expertise podemos dizer inicialmente que, Campos era 

reconhecido pelos seus pares, visto que seus estudos voltados, para professores 

primários, especialmente o livro “Didática de Aritmética”, era recomendado e 

utilizado no IEGB e na Escola Normal de Natal dentre o período de 1950 a 1970, 

entre outros. Em síntese, consideramos França campos um personagem que divulgou 

metodologias em aritmética no estado da Guanabara. Deixamos para as próximas 

pesquisas a possibilidade da circulação de suas obras em todo o Brasil. 

 
E-mail: denise.franca@uerj.br 
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PROJETO SABER PARA MUDAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NILO SERGIO D`AVILA MODESTO 

Estagiário(s):  
Carina Dias Candido 

Guilherme Cafe Rosa 

Maria Luisa Queiroz Maroneze 

 
O presente projeto foi criado em 1995 por um grupo de professores dos diferentes 

departamentos da Faculdade de Formação de Professores, com intuito de 

desenvolver e ampliar as relações entre a Universidade, seu corpo docente e discente 

e a comunidade gonçalense. O projeto se caracteriza por preparar candidatos aos 

diferentes concursos de vestibular para acesso às universidades públicas. O mesmo 

gera a oportunidade aos alunos bolsistas (licenciandos) de vivenciarem a prática 

docente, bem como, em oportunizar um contato mais efetivo com a realidade 

discente, em diferentes níveis de conhecimento. O Projeto Saber para Mudar funciona 

como ambiente de prática docente, sendo projeto interdepartamental, permitindo o 

treinamento em licenciatura de vários bolsistas ao longo do ano. Permite que alunos 

de baixo poder aquisitivo, egressos de escolas públicas de ensino médio, com poucas 

chances de ingresso numa universidade, preparem-se de forma adequada para 

participar de qualquer vestibular do Rio de Janeiro. Três eixos norteiam o projeto: 

Primeiro: Dar oportunidade a membros da comunidade de receber uma preparação 

orientada, para acesso ao vestibular. Segundo: Oferecer aos alunos licenciandos, sob 

a supervisão de seus professores, uma oportunidade de desenvolver técnicas e 

conhecer novas metodologias que facilitem a prática docente. Terceiro: Facilitar a 

aplicação, no exercício da docência, das técnicas desenvolvidas e das novas 

metodologias conhecidas. PÚBLICO–ALVO: Alunos de graduação dos diferentes 

departamentos da Faculdade de Formação de Professores e pessoas da comunidade 

que tenham concluído ou que estejam cursando o Ensino Médio em escolas públicas 

e que tenham sido aprovadas e classificadas no exame de seleção. PLANO DE 

TRABALHO: Engloba uma série de atividades desenvolvidas pelos bolsistas sob 

orientação de seus supervisores, ao longo de todo o projeto: - Elaboração de planos 

de curso e aula enfatizando habilidades e competências a serem desenvolvidas com 

bolsistas. O referido projeto apresenta uma interação e integração com as diferentes 

linhas de pesquisa do Mestrado em Geografia (Ensino, Natureza e relações de Poder), 

Biologia e História em seu âmbito metodológico e em sua relação ensino 

aprendizagem. Elaboração de planos de curso e aula enfatizando habilidades e 

competências a serem desenvolvidas com os alunos; Elaboração de material didático, 

tais como: transparências, blocos de exercícios, resumos teóricos, testes e 

simulados; Correção de exercícios propostos e discussão dos mesmos com seus 

alunos; Discussão com os supervisores, das dificuldades encontradas na docência e 

suas possíveis soluções; Construção de novas técnicas, para ensino dos diversos 

conteúdos de cada matéria ministrada no pré-vestibular. De forma gradativa os 

bolsistas têm apresentado uma participação mais efetiva no que diz respeito as aulas 

ministradas, bem como em sua preparação. 

 
E-mail: olingeo1@gmail.com 
  



 
 

344 
 

 

PROJETO SABER PARA MUDAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NILO SERGIO D`AVILA MODESTO 

Estagiário(s):  
Ana Carolina dos Santos Cardoso 

Guilherme Cafe Rosa 

Leonardo Gomes Peçanha 

Luan Kael Lima de Souza 

 
O presente projeto foi criado em 1995 por um grupo de professores dos diferentes 

departamentos da Faculdade de Formação de Professores, com intuito de 

desenvolver e ampliar as relações entre a Universidade, seu corpo docente e discente 

e a comunidade gonçalense. O projeto se caracteriza por preparar candidatos aos 

diferentes concursos de vestibular para acesso às universidades públicas. O mesmo 

gera a oportunidade aos alunos bolsistas (licenciandos) de vivenciarem a prática 

docente, bem como, em oportunizar um contato mais efetivo com a realidade 

discente, em diferentes níveis de conhecimento. O Projeto Saber para Mudar funciona 

como ambiente de prática docente, sendo projeto interdepartamental, permitindo o 

treinamento em licenciatura de vários bolsistas ao longo do ano. Permite que alunos 

de baixo poder aquisitivo, egressos de escolas públicas de ensino médio, com poucas 

chances de ingresso numa universidade, preparem-se de forma adequada para 

participar de qualquer vestibular do Rio de Janeiro. Três eixos norteiam o projeto: 

Primeiro: Dar oportunidade a membros da comunidade de receber uma preparação 

orientada, para acesso ao vestibular. Segundo: Oferecer aos alunos licenciandos, sob 

a supervisão de seus professores, uma oportunidade de desenvolver técnicas e 

conhecer novas metodologias que facilitem a prática docente. Terceiro: Facilitar a 

aplicação, no exercício da docência, das técnicas desenvolvidas e das novas 

metodologias conhecidas. PÚBLICO–ALVO: Alunos de graduação dos diferentes 

departamentos da Faculdade de Formação de Professores e pessoas da comunidade 

que tenham concluído ou que estejam cursando o Ensino Médio em escolas públicas 

e que tenham sido aprovadas e classificadas no exame de seleção. PLANO DE 

TRABALHO: Engloba uma série de atividades desenvolvidas pelos bolsistas sob 

orientação de seus supervisores, ao longo de todo o projeto: - Elaboração de planos 

de curso e aula enfatizando habilidades e competências a serem desenvolvidas com 

bolsistas. O referido projeto apresenta uma interação e integração com as diferentes 

linhas de pesquisa do Mestrado em Geografia (Ensino, Natureza e relações de Poder), 

Biologia e História em seu âmbito metodológico e em sua relação ensino 

aprendizagem. Elaboração de planos de curso e aula enfatizando habilidades e 

competências a serem desenvolvidas com os alunos; Elaboração de material didático, 

tais como: transparências, blocos de exercícios, resumos teóricos, testes e 

simulados; Correção de exercícios propostos e discussão dos mesmos com seus 

alunos; Discussão com os supervisores, das dificuldades encontradas na docência e 

suas possíveis soluções; Construção de novas técnicas, para ensino dos diversos 

conteúdos de cada matéria ministrada no pré-vestibular. De forma gradativa os 

bolsistas têm apresentado uma participação mais efetiva no que diz respeito as aulas 

ministradas, bem como em sua preparação. 

 
E-mail: olingeo1@gmail.com 
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PROJETO SABER PARA MUDAR - PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
WAGNER GONCALVES BASTOS 

Estagiário(s):  
Carolina Pinho Garuba 

Gustavo Farias de Sousa 

Mirella Ferreira de Melo Canechia 

Pedro Ricardo Barros Marques 

Sharbilla V Gomes de Carvalho Sarafim 

 
O projeto Saber para Mudar foi criado em 1995 por um grupo de professores dos 

diferentes departamentos da Faculdade de Formação de Professores, com o propósito 

de desenvolver e ampliar as relações entre a Universidade, seu corpo docente, 

discente e a comunidade de São Gonçalo. Este projeto se caracteriza por preparar 

candidatos aos diferentes concursos de vestibular para acesso às universidades 

públicas. Permite que alunos egressos de escolas públicas de ensino médio, com 

poucas chances de ingresso numa Universidade, preparem-se de forma adequada 

para participar de qualquer vestibular do Rio de Janeiro. Propicia, ainda, seu 

aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual, o desenvolvimento das competências para continuar 

aprendendo de forma autônoma e crítica em níveis mais complexos de estudo e a 

formação da pessoa de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à 

integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa. 

Oferece, também, oportunidade aos alunos bolsistas, licenciandos da UERJ, de 

vivenciarem a prática docente, bem como ter um contato mais efetivo com a 

realidade discente, em diferentes níveis de conhecimento. O Projeto Saber para 

Mudar funciona como ambiente de prática docente, sendo projeto 

interdepartamental, permitindo a iniciação à docência de vários bolsistas ao longo do 

ano. Engloba uma série de atividades desenvolvidas pelos bolsistas sob orientação 

de seus supervisores, ao longo de todo o projeto: Elaboração de planos de curso e 

aula enfatizando habilidades e competências a serem desenvolvidas com os alunos; 

Elaboração de material didático, tais como: transparências, blocos de exercícios, 

resumos teóricos, testes e simulados; Construção de novas técnicas, para ensino dos 

diversos conteúdos de cada matéria ministrada no pré-vestibular. Os bolsistas que 

passaram pela experiência docente, no projeto, afirmaram se sentir mais preparados 

para o exercício do magistério. Alguns foram alunos do projeto e hoje são seus 

professores. Outros, ao término do estágio, conseguiram colocação no mercado de 

trabalho por conta de sua experiência no projeto. No levantamento feito entre 2011 

e 2014 com 176 alunos egressos, 32% foram aprovados em IES públicas (57 alunos), 

30% em IES particulares (52 alunos) e 34% não conseguiram aprovação (60 alunos); 

sete alunos (4%) não quiseram informar. Entre os aprovados, 10 abandonaram a 

universidade por algum motivo (5,5% de abandono), sendo 6 na UFF (não 

conseguiram conciliar faculdade com trabalho) e 4 de IES particulares (não 

conseguiram pagar as mensalidades). Os maiores índices de aprovação foram em 

Engenharia, Direito e Administração. Novo levantamento, considerando 2015 a 2019, 

já está sendo feito por outro concluinte do curso de licenciatura em Biologia. 

 
E-mail: wagner_bastos@uol.com.br 
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PRÁTICAS DE SI MEDIADAS PELAS REDES SOCIAIS: 

TECNOAPRENDIZAGENS DE GÊNERO, CORPO E SEXUALIDADE NO 

CIBERESPAÇO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEONARDO AMARO NOLASCO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Viviane Santos Rolemberg 

 
Este projeto, ramificado em pesquisas realizadas por estudantes de graduação, visa 

refletir sobre os modos como temos nos produzido em tempos de ampliação das 

nossas vivências com as tecnologias. Essa produção – que chamamos com Foucault 

(1985) de escritas de si – dar-se-á continuamente, no decorrer de toda a existência 

e será mediada por inúmeros encontros (NOLASCO-SILVA, 2019). Os encontros nos 

colocam diante do outro e de nós mesmos, tecem histórias que partilham sentidos. 

Um encontro não é somente um cruzamento de trajetórias, mas é uma espécie de 

contágio (DELEUZE; PARNET, 1998). Rastros da existência de um contaminam a 

existência do outro, iniciando novos processos de subjetivação. Tais processos 

definem o que faremos com aquilo que fizeram de nós, já que na ausência de uma 

interioridade prévia vamos criando modos de habitar o mundo, cotidianamente, a 

partir das dobras, dos agenciamentos, das afetações que vamos tendo com as 

relações que estabelecemos entre nós e com o mundo. Alguns encontros geram 

acontecimentos (DELEUZE; PARNET, 1998). Acontecimentos são produzidos por 

corpos que se entrechocam, se ferem, se misturam. Corpos que se desestabilizam 

quando entram em contato. Desestabilizar no sentido de romper com o habitual, com 

o já sabido. Partindo desses pressupostos teóricos, o plano de trabalho desenvolvido 

pela bolsista investiga os modos como temos nos subjetivado a partir das tecnologias, 

em especial das redes sociais on-line como o Youtube e o Instagram. Tecnologias, 

para além dos aparelhos e equipamentos, são meios e modos de 

tradução/criação/invenção que conduzem seus praticantes – e que por eles são 

conduzidas em operações que se engendram com as práticas de uso (CERTEAU, 

1994) – por caminhos mais ou menos rascunhados, quase sempre incertos, pois 

existem independentemente dos manuais de instrução que as acompanha ao saírem 

das fábricas e lojas onde são vendidas. Tecnologias são criações em constante 

atualização. São artefatos, materiais ou imateriais, que participam dos nossos 

processos de subjetivação, transformando-nos e sendo, por nós, alterados. Diante 

da digitalização da vida, dos agenciamentos oportunizados no/com o ciberespaço, 

atentamos, nesta pesquisa, para os processos de 

aceitação/empoderamento/exposição de corpos negros, periféricos e anti-padrão. 

Corpos considerados pelo senso estético hegemônico (que não é fixo, mas que 

também não alarga demais) feios, inapropriados, não desejáveis. Esses corpos, 

contudo, dão provas de suas existências em canais e perfis geridos por mulheres que 

influenciam outras mulheres, ampliando redes de conhecimentos e significações. 

Utilizando tais espaçostempos como disparadores para a produção de dados, a 

bolsista lança mão da conversa (NOLASCO-SILVA, 2019) como metodologia de 

pesquisa para compreender, entre estudantes universitárias, em que medida esses 

conteúdos criam oportunidades outras de habitar o mundo. 

 
E-mail: leonolascosilva@gmail.com 
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RODA DE NOTICIAS:QUANDO A DIFERENÇA É POTENCIALIZADA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARGARIDA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Paula Cristina dos Santos 

 
RODA DE NOTÍCIAS: QUANDO A DIFERENÇA É POTENCIALIZADA. No projeto 

Constituir Saberes Didáticos para lidar com a diferença na escola, do qual participo 

como bolsista de Iniciação à Docência, nas três turmas do ciclo de alfabetização no 

CAp-UERJ, venho acompanhando o processo de alfabetização inicial de crianças entre 

6 e 7anos. Muitos são os desafios enfrentados junto às crianças com histórias de 

vidas, realidades e processos de aprendizagem diferenciados. Desafiando a 

professora a criar um ambiente alfabetizador aberto a diferentes interesses.Esse 

aspecto da prática docente fica muito evidente durante a realização das RODAS DE 

NOTÍCIAS, atividade semanal, que visa promover o interesse por diferentes leituras 

do que acontece no mundo. Na roda as diferenças se revelam em sua potência. A 

fala é o fio condutor para expressar de forma autêntica suas visões de mundo, seus 

saberes, dúvidas sobre o assunto escolhido. Além de promover a participação e 

aproximação da família no processo de aprendizagem do estudante. A família 

participa do processo, ajudando o aluno a escolher e ler a notícia que será 

compartilhada na roda em sala de aula. Nas rodas, diferentes áreas do conhecimento 

se entrelaçam. A leitura promove a compreensão do texto ouvido e lido, desafiando 

às crianças a levantarem hipóteses e construírem suas sínteses, num rico exercício 

de aproximação dos diferentes assuntos apresentados durante as rodas de noticia. 

Não existe receita para alfabetizar, o que existe é o compromisso para buscar novas 

alternativas de ensinar e acreditar que é possível transformar o processo ensino 

aprendizagem valorizando cada conquista do educando.Em uma das rodas de notícias 

foi proposto às crianças escolhessem notícias atualizadas sobre: Brumadinho, 

Muzema ou Moçambique. Uma das crianças escolheu uma notícia atual de 

Brumadinho – Comentou sobre a pousada que sumiu e não pode ser mais 

frequentada porque a lama destruiu tudo, mas agora está começando a nascer o 

verde. Um outro aluno pergunta, se eles (a empresa Vale) ganham dinheiro com o 

ferro ou com a humanidade? Levantando a hipótese de que o interesse da empresa 

não está nas vidas perdidas no desastre em Brumadinho. Outras crianças escolheram 

trazer notícias sobre os ciclones em Moçambique. Uma criança informou sobre os 

ciclones IDAI e o KENNETH que devastaram Moçambique num curto espaço de 

tempo. Outro aluno assustado falou: nossa teve dois ciclones em tão pouco tempo! 

Sensibilizadas com o suplicio do povo moçambicano as crianças escreveram cartas 

de solidariedade. Diferentes são os usos que as crianças fazem da escrita e usam 

suas hipóteses de escrita para anotarem o que compreenderam da noticia lida ou 

apresentada oralmente na Roda. São rotas de conversas que trazem vida para o 

grupo. O acompanhamento junto às turmas é uma experiência multiplicadora para 

construir minha formação como profissional da educação e promoveu “cede” de 

conhecimento para novas buscas na área da Alfabetização. 

 
E-mail: igasantos@hotmail.com 
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REALIDADE VIRTUAL: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA. 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PHILLIPE VALENTE CARDOSO 

Estagiário(s):  
Jonas Ramos Pimentel 

 
O objetivo desse trabalho é desenvolver atividades que envolvam o uso da realidade 

virtual como uma ferramenta para a aula de geografia e promover um debate sobre, 

como os novos recursos tecnológicos podem ser usados na construção e legitimação 

do conhecimento escolar. Segundo Castellar (2005), a cartografia oferece a 

possibilidade de articular os fatos e conceitos presentes na Geografia, para que seja 

possível realizar uma articulação entre os diversos fatores que estão presentes na 

formação do espaço. Sendo assim, a cartografia consegue representar não só a 

localização dos lugares, mas também todas as disputas, conflitos e relações que 

estão presentes no espaço. O uso da realidade virtual no ensino é um recurso didático 

que permite que o estudante consiga entender as transformações que o espaço vem 

sofrendo, através de diferentes. Isso permite ao professor pensar diferentes novos 

recursos para se usar como material didático, de forma que os estudantes consigam 

visualizar os fenômenos de forma mais imersiva. Essa tecnologia quando bem 

utilizada permite criar novos materiais que estimulem os estudantes e os motivem 

com a experiência mais imersiva, além de deixa-lo mais ativo devido à maior 

interação com o meio. O ensino utilizando a realidade virtual como ferramenta 

permite identificar de forma mais visível às relações que os estudantes possuem com 

o lugar onde eles vivem, já que os interesses do aluno aparecem diante da 

possibilidade de ver as coisas de forma imersiva. Foram feitas duas atividades com 

diferentes públicos, a primeira foi feita com estudantes do primeiro ano do ensino 

médio do C.E Jornalista Arthur da Távola com a intensão de identificar a relação que 

os estudantes possuem com o bairro que eles moram e saber se eles já conheciam a 

realidade virtual. Essa primeira dinâmica foi feita em dois turnos e os materiais 

utilizados foram óculos Google Cardboard, os aplicativos Câmera Cardboard e 

StreetView VR e alguns vídeos em 360 0 disponíveis no youtube. A segunda atividade 

foi na Faculdade Formação de Professores da UERJ e foi feita em conjunto com a aula 

de Biogeografia. Nessa atividade o objetivo era apresentar algumas das 

características dos biomas da tundra e da taiga, para isso foram utilizados os mesmos 

materiais da atividade anterior com a adição do aplicativo KMPlayer VR que 

possibilitou reproduzir vídeos do youtube em 360 sem necessidade de internet. 

Ambas as atividades foram importantes para saber o quão às tecnologias, de forma 

geral, fazem parte da realidade de estudantes do ensino público e que alterações 

deveríamos fazer para garantir mais e melhores resultados em atividades futuras. 

 
E-mail: phillipevalente@gmail.com 
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RECURSOS, ADAPTAÇÕES E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA EDUCANDOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  
Carla Josiane dos Santos Costa 

 
O presente o projeto de Iniciação à Docência “Recursos, Adaptações e Tecnologias 

Assistivas para Educandos com Necessidades Especiais” do Núcleo de Educação 

Especial e Inclusiva (NEEI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é 

desenvolvido na Faculdade de Educação aten-dendo os Cursos de Licenciatura. Que 

tem como objetivo promover Oficinas de Recursos e Tecno-logias Assistivas (ORTAS) 

aos alunos cursam as Disciplinas Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva e 

Educação Inclusiva: Cotidiano Escolar dos Cursos de Licenciatura e Pedagogia, focali-

zado na formação dos professores no uso dessas Tecnologias Assistivas para os 

Alunos Público-Alvo da Educação Especial. A metodologia utilizada durante as oficinas 

é apresentação dos programas que funcionam como facilitador de aprendizagem 

como; Braille Fácil que é um programa que transcreve textos para escrita Braille, 

Impressora Braille que realiza impressão somente em braile em ambos lados, Dosvox 

é um programa desenvolvido para a pessoa com deficiência visual, Sebran é um 

programa bem direcionado para educação infantil onde são apresentados cores, 

formas, letras e palavras, NVDA é um leitor de tela do sistema Operacional do 

Windows e o Prancha Livre é um programa que confecciona uma prancha de 

comunicação. Este projeto vincula-se as tendências atuais expressas nas legislações 

voltadas ao processo de inclusão de alunos com deficiências e o acesso às tecnologias 

assistivas é decisivo neste processo. Neste sentido o projeto propicia aos professores 

formação inicial e continuada no domínio destas tecnologias oferecendo metodologias 

diferenciadas aos alunos com necessidades destes suportes. Cabe ressaltar a 

participação direta do bolsista no projeto que ocorre em externo na escola de 

informática para pessoas com deficiência visual chamada de escola Melvin Jones que 

acontece em x em parceria com a instituição internacional Lions Clube em São João 

de Meriti, oferecendo aos jovens e adultos assistência e acessibilidade por meio das 

tecnologias, como o uso de scanner com o software ABBYY FineReader 11, o uso dos 

leitores de tela como o NVDA, o uso do programa DosVox e recentemente o uso da 

internet interagindo com a sala virtual, proporcionando assim autonomia e 

independência para a pessoa com deficiência. O projeto também atua na pesquisa, 

sendo assim produzindo não apenas formas de acessibilidades novas, mas também 

com a produção de artigos; participei recentemente do Congresso Internacional As 

Redes Educativas e as Tecnologias Liberdade acadêmica, produção e circulação de 

conhecimentos onde apresentei um trabalho em formato de comunicação oral 

“Produção de conhecimento: uma compreensão para além de espaços formais de 

ensino” no ano de 2019 na UERJ – Maracanã. Anteriormente em 2018 participei do 

VII CONINTER na UniRio, onde foi apresentado o trabalho em forma de comunicação 

oral “A Prática de Estágio: o Relato Comparativo Entre Duas Experiências 

Significativas na Educação Especial”. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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RESSIGNIFICANDO O FUNK NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Victoria Mendes de Souza Costa 

 
O Programa de Culturas Populares e Folclore (PCPF) constitui um pólo de 

concentração e integração, onde se realizam estudos e vivências das artes corporais 

populares e das práticas cotidianas das classes populares na expectativa de criar um 

espaço para reflexão permanente e sistemática da Cultura Popular. Trata-se de um 

Programa que trabalha ao mesmo tempo com a reflexão e a intervenção, buscando 

a valorização do conhecimento, das crenças e dos costumes tão significativos ao agir 

humano. Este estudo explora o Funk enquanto expressão cultural na perspectiva da 

Educação Física Escolar, e sua relação com esse movimento tão presente nesta 

atualidade entre os jovens. A escolha da manifestação cultural Funk, como objeto de 

estudo nas aulas de Educação Física, deu-se por considerarmos ser de extrema 

importância, abordar as atividades curriculares de acordo com a realidade social em 

que os alunos estão inseridos. O gênero tem suas raízes no Brasil da década de 1970, 

a partir do Funk dos Estados Unidos, com expoentes como James Brown e influências 

do jazz e de ritmos africanos. Já na década de 1980, o som eletrônico de DJs 

comandava os bailes nos subúrbios do Rio de Janeiro. E os concursos de rap entre os 

frequentadores dos bailes na década de 1990 ajudaram a disseminar o gênero. 

Atualmente no Brasil as produções estão cada vez mais sofisticadas e tem ganhado 

o mundo com diferentes tipos de enfoques, batidas, temáticas e letras. O objetivo do 

presente estudo é analisar e ressignificar o Funk, de acordo com sua origem, sem 

vulgaridade e preconceitos, tão disseminados no estilo musical e corporal presente 

no mesmo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica exploratória, com 

abordagem qualitativa, inscrevendo-se no campo da análise do conteúdo. Sabe-se 

que a Educação Física escolar tem tamanha importância ao ensinar a cultura popular, 

proporcionando aos alunos a identificação, o reconhecimento e a valorização da 

cultura corporal. A partir dela, trabalhar de forma lúdica na aquisição do 

conhecimento para outras áreas além da educação física, construindo saberes 

históricos, sociais, culturais e políticos, não apenas para a vivência corporal desses 

alunos, mas sim para a experiência em geral deles. Portanto, trazer a realidade do 

aluno para dentro da escola, através da cultura de massa Funk, é o nosso principal 

objetivo, pois acreditamos que, uma vez tratado como parte integrante da elaboração 

da atividade, e não como coadjuvante, entendemos que o sentimento de 

pertencimento enriquece a atividade, possibilitando maiores trocas, vivências e 

aprendizados. 

 
E-mail: adomeio@hotmail.com 
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SABERES DOCENTES PARA A ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA BRAUN 

Estagiário(s):  
Jayane dos Santos Martins 

Marcela Villar Junqueira de Barros 

Maria Verônica Pereira da Silva 

 
O projeto de Iniciação à Docência “Necessidades Especiais em Processos de Inclusão” 

tem por finalidade prover um espaço de formação a partir de interações entre o 

estudante de licenciatura e os professores do ensino fundamental 1. Os estudantes 

observam ações docentes desenvolvidas em sala de aula e coparticipam das 

proposições desenvolvidas e, na medida da interação estabelecida, apoiam aos 

professores na elaboração de recursos e procedimentos para o estudante com 

necessidade educacional especial (NEE) matriculado na turma. Organizar e prover 

ações de ensino para estudantes com NEE, principalmente quando há autismo (TEA) 

ou deficiência intelectual (DI) no desenvolvimento destes, é um desafio no sentido 

das possibilidades para a organização de estratégias e proposições com diversificação 

e diferenciações no ensino. Estudantes que apresentam TEA ou DI demandam 

saberes docentes a serem elaborados em colaboração, de acordo com o 

desenvolvimento observado e com o respaldo de variadas técnicas, instrumentos, 

recursos e aportes teóricos educacionais. São crianças que em sua escolarização 

podem apresentar um espectro diverso sobre seu ensino, por isso as formas de 

medear não são definidas pelo diagnóstico, especificamente, mas a partir de 

observações e interações realizadas no cotidiano da sala de aula, na sua turma, 

diante as proposições pedagógicas oferecidas e da condição dada para seu 

engajamento e aprendizagem. A problematização em tela sugere que: a escola 

precisa ter um contexto favorável para esta articulação de forma sistemática e 

contextualizada; são saberes ainda em constituição e em constante processo de 

elaboração, uma vez que informar o diagnóstico não basta para definir 

imediatamente quais estratégias didáticas melhor atendem ao estudante. Notamos 

que quando há uma interação pedagógica entre os professores, sobre os aspectos 

que ambos observam em relação a como o estudante participa, como se comunica, 

quais recursos e estratégias e mediação pedagógica validam sua aprendizagem e 

quais o excluem, a possibilidade de escolarização destes se torna mais visível. “É 

importante para a formação docente ter a percepção de que, como professores, 

temos o compromisso com todos os alunos e devemos contribuir para que haja 

resultados, estudando e repensando as práticas docentes cotidianas”, como aponta 

uma das bolsistas do projeto. Estes aspectos apontam a necessidade de modificações 

significativas sobre a estrutura da escola que conhecemos quando nos referimos à 

escolarização de estudantes com NEE no ensino regular. E, na ausência da 

possibilidade de uma estrutura que viabilize a constituição de saberes docentes em 

colaboração entre os professores que estruturam a escolarização da turma, o 

processo escolar se revela frágil e com risco de segregar quem se pretendia incluir. 

 
E-mail: braunpatricia09@gmail.com 
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SUBSÍDIOS À FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE MEDICALIZAÇÃO, 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DE LOURDES DA SILVA 

Estagiário(s):  
Deborah de Medeiros Lima 

 
A presente atividade de Iniciação à Docência (ID) se desenvolve no âmbito da 

disciplina “Tópicos Especiais: Ciências Sociais e Educação”, onde foi produzido o 

programa intitulado “Educação, Medicalização e Drogas”. A finalidade da disciplina é 

oferecer aos futuros pedagogos subsídios teórico-metodológicos para trabalhar com 

o tema em pauta nos seus espaços de atuação profissional, pois não é mais possível 

preparar um profissional ou professor sem que tenham compreensão mínima das 

questões e debates acadêmico-científicos, político-econômicos e socioculturais que 

envolvem o tema. Entre os objetivos das atividades desenvolvidas pelo bolsista de 

ID estão: promover a solidificação da pesquisa como fundamental à prática docente, 

além de fornecer subsídios teóricos e metodológicos para compreender o debate e 

suas implicações político-sociais; desenvolver o senso crítico a respeito das 

discussões sobre o tema e criar autonomia para o exercício docente. As atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas foram: 1 – Participação nas atividades do grupo de 

pesquisa, acompanhando a leitura da bibliografia recomendada e aprofundando 

debates e reflexões; 2 – Leitura da bibliografia do curso e acompanhamento das 

aulas, fomentando debates e discussões em sala de aula; 3 – Auxílio ao professor no 

planejamento do programa do curso, na preparação das aulas e na aplicação das 

atividades didáticas, participando da seleção do material de apoio, da reprodução e 

distribuição deste material, da aplicação de tarefas, dinâmicas e trabalhos 

pedagógicos; 4 - Propor debates a partir dos eventos da conjuntura política e 

educacional sobre o tema, fornecendo dados e informações que possam enriquecer 

a proposta; 5 - Ministrar ao menos uma aula supervisionada pelo orientador; 6 - 

Assessorar o professor orientador no processo de avaliação dos alunos e do curso; 7 

- Desenvolver investigação própria sobre o tema relacionada à proposta do curso e 

suas atividades. Como resultado dessas atividades, temos o desenvolvimento da 

capacidade de análise crítica do bolsista e enriquecimento de sua experiência 

profissional. Nesse sentido, o bolsista de Iniciação à Docência é estimulado a 

reconhecer as múltiplas possibilidades abertas à problematização das questões no 

preparo de uma aula ou de um curso, assim como o distanciamento existente entre 

o contexto social dos alunos, o conteúdo a ser ministrado e as exigências e 

condicionantes da realidade escolar. Esse entendimento é basilar ao exercício criativo 

da gestão docente e está atrelado ao compromisso político implicado nas tomadas 

de decisão, pois permite pôr em prática e conhecer os limites da liberdade docente, 

implicando reflexão sobre a tensão autonomia-heteronomia que permeia a vida 

profissional e social. 

 
E-mail: lullua2@yahoo.com.br 
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SUPORTES EDUCACIONAIS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO DA SALA DE RECURSOS. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  
KEZIA GRAZIELA DE QUEIROZ 

Sheila Cabral dos Santos Ferreira 

 
O presente projeto desenvolvido no Núcleo de Educação Especial e Inclusiva (NEEI) 

da Faculdade de Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, “Suportes 

Educacionais para Alunos com Necessidades Especiais Contextualizando o Espaço da 

Sala de Recursos” é uma bolsa de iniciação à docência que tem como objetivo analisar 

a sala de recursos como um suporte à inclusão. A metodologia que norteia tal estudo 

é de natureza qualitativa e trata de aspectos de acessibilidade em seus diferentes 

níveis nas ajudas técnicas e suportes para a promoção da inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais. As atividades desenvolvidas são realizadas no 

“Centro de Convivência Para Pessoas Com Deficiência Lions Ama Xerém”, em parceria 

com a organização não governamental o Lions Clube Ama Xerém Centenário, que se 

localiza no quarto distrito no Município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 

fundado no dia 28 de abril de 2017. O centro de convivência para pessoas com 

deficiências, autismo, síndromes raras, e outros, objetiva ser um eixo que promova 

a socialização e a interação de jovens e adultos com deficiências, consolidando os 

vínculos familiares e sociais, proporcionando ações permanentes para que se 

desenvolva suas habilidades e potencialidades, contribuindo para sua inclusão social. 

No trabalho realizado em sala de recursos no Centro de Convivência para pessoas 

com Deficiência, assistimos cerca de 15 pessoas, 8 delas estão no Transtorno do 

Espectro Autista, 2 com Deficit Cognitivo, 2 com Síndrome de Down, 1 com Síndrome 

de Hipomelanose de Ito, 1 com Síndrome de Cri-Du-Chat, e 1 com Paralisia Cerebral, 

nas faixas etárias entre 06 a 47 anos. Através da sala de recursos, em contra turno 

da classe regular, são realizadas Oficinas Individuais de Psicopedagogia com 

materiais adaptados, sendo adaptações que atendam o contexto pedagógico 

curricular, a matemática com materiais concretos, jogos lúdicos para estimular a 

memória, concentração, raciocínio lógico e criativo, exercícios estimuladores para 

praxia fina, leitura e interpretação textual, e contação de histórias para estabelecer 

a familiarização com as representações da escrita. Protocolamos avaliações 

operatórias e projetivas direcionadas aos aspectos cognitivos e afetivos, criando 

assim um plano de intervenção específico para atender as necessidades individuais 

de cada aluno. Nas avaliações operatórias é possível identificar o estágio cognitivo 

do sujeito e relacionar as características de sua idade cronológica, nas projetivas 

analisamos a expressão dos seus sentimentos, possibilitando uma representação 

gráfica de sua realidade, e elementos de sua cultura, estimulando a organização do 

pensamento, e a construção das noções espaciais. Constatamos que o ambiente é 

um ator de incapacidade e não o aluno ou sua deficiência, utilizando suportes 

educacionais asseguramos ao educando a inclusão no processo de ensino-

aprendizagem trabalhando suas especificidades e potencializando o seu 

desenvolvimento. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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TECNOAPRENDIZAGENS: ESCRITAS DE SI MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEONARDO AMARO NOLASCO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Anne Caroline de Castilho Floriano Vieira 

Matheus Franco Delgado 

Vittorio Leandro Oliveira Lo Bianco 

 
Este projeto, ramificado em pesquisas realizadas por estudantes de graduação, visa 

refletir sobre os modos como temos nos produzido em tempos de ampliação das 

nossas vivências com as tecnologias. Essa produção – que chamamos com Foucault 

(1985) de escritas de si – dar-se-á continuamente, no decorrer de toda a existência 

e será mediada por inúmeros encontros (NOLASCO-SILVA, 2019). Os encontros nos 

colocam diante do outro e de nós mesmos, tecem histórias que partilham sentidos. 

Um encontro não é somente um cruzamento de trajetórias, mas é uma espécie de 

contágio (DELEUZE; PARNET, 1998). Rastros da existência de um contaminam a 

existência do outro, iniciando novos processos de subjetivação. Tais processos 

definem o que faremos com aquilo que fizeram de nós, já que na ausência de uma 

interioridade prévia vamos criando modos de habitar o mundo, cotidianamente, a 

partir das dobras, dos agenciamentos, das afetações que vamos tendo com as 

relações que estabelecemos entre nós e com o mundo. Alguns encontros geram 

acontecimentos (DELEUZE; PARNET, 1998). Acontecimentos são produzidos por 

corpos que se entrechocam, se ferem, se misturam. Corpos que se desestabilizam 

quando entram em contato. Desestabilizar no sentido de romper com o habitual, com 

o já sabido. Partindo desses pressupostos teóricos, os planos de trabalho 

desenvolvidos por cada bolsista investigam os modos como temos nos subjetivado a 

partir das tecnologias. Tecnologias, para além dos aparelhos e equipamentos, são 

meios e modos de tradução/criação/invenção que conduzem seus praticantes – e que 

por eles são conduzidas em operações que se engendram com as práticas de uso 

(CERTEAU, 1994) – por caminhos mais ou menos rascunhados, quase sempre 

incertos, pois existem independentemente dos manuais de instrução que as 

acompanha ao saírem das fábricas e lojas onde são vendidas. Tecnologias são 

criações em constante atualização. São artefatos, materiais ou imateriais, que 

participam dos nossos processos de subjetivação, transformando-nos e sendo, por 

nós, alterados. Entre continuidades e rupturas – ambas tecnologicamente 

viabilizadas – questionamos às aprendizagens relativas ao gênero, em duas frentes: 

de um lado, pensamos sobre a produção social das masculinidades, concebendo essa 

produção em sua interface com o digital em rede, com a vivência dos afetos e da 

sexualidade via aplicativos de relacionamentos; do outro lado, considerando que os 

discursos sobre as feminilidades são igualmente produzidos, elegemos as músicas de 

carnaval como tecnologias que produzem corpos e comportamentos, ratificando 

estereótipos úteis à cultura do estupro, ao machismo, à misoginia e à objetificação 

do corpo e da existência das mulheres. Uma terceira frente de investigação, ainda 

em processo inicial, pretende pensar o que temos chamado de tecnoaprendizagens 

no âmbito das salas de aula, considerando a subjetivação de professores e 

estudantes a partir da categoria trabalho. 

 
E-mail: leonolascosilva@gmail.com 
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UMA HISTÓRIA, MÚLTIPLOS OLHARES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MAIRCE DA SILVA ARAUJO 

Estagiário(s):  
Aline Benvinda Bastos 

Gabrielly Santana de Souza Pereira 

 
O trabalho objetiva compartilhar experiências vivenciadas no Projeto de Iniciação à 

Docência: “Contando Histórias: fortalecendo laços de identidades culturais”, que é 

um desdobramento da pesquisa “Alfabetização, Memória, Formação de Professores 

e Relações Etnicorraciais ” (ALMEFRE).Tendo como objetivo central contribuir para o 

fortalecimento de novas práticas de leitura e escrita na escola, a pesquisa tem como 

referência a concepção freiriana que articula leitura da palavra à leitura de mundo, 

em busca de que as crianças ampliem a compreensão sobre o contexto sócio-histórico 

no qual estão inseridas. O projeto se desenvolve na Escola Municipal Doutor Armando 

Leão Ferreira, localizada no bairro Porto Novo, na cidade de São Gonçalo, que situa-

se no entorno da Faculdade de Formação de Professores/UERJ. Trata-se de uma 

escola que atende ao primeiro segmento do ensino fundamental, com cerca de 275 

alunos/as, do 1º ao 5º ano, distribuídos/as em 10 turmas. A escola foi inaugurada 

em 2003 para atender as famílias do Conjunto Democrático, hoje conhecido como 

Pombal, que haviam sido desapropriadas em função da construção da BR-101, 

Niterói-Manilha. Eram famílias de pescadores que aos poucos foi se adaptando a nova 

região para onde foram deslocados. Recuperar as histórias produzidas nesses 

deslocamentos é um dos objetivos do projeto que visa o fortalecimento das 

identidades culturais das crianças. É uma escola pequena, porém bem estruturada, 

que revela nos murais expostos nos corredores, os projetos desenvolvidos em sala 

de aula, dando ênfase às produções das crianças. A escola conta com uma sala de 

leitura, onde são realizadas uma vez por semana as oficinas de contação de histórias 

com as crianças. A parceria do projeto com a escola acontece desde de 2012. 

Fazemos um cronograma de atendimento de maneira que todas as turmas são 

atendidas pelo projeto. No ano de 2019, mais uma vez desafiadas a contemplar a 

extensa faixa etária das crianças, que vai dos seis aos onze anos, elegemos o livro 

Guilherme Augusto de Araujo Fernandes, de Men Fox, como um dispositivo 

provocador para a processo de rememoração das histórias locais, como também 

estimulador da imaginação e recriação das crianças. As oficinas têm sido um espaço 

rico de aprendizagem tanto para as crianças, quanto para as bolsistas, na medida 

em que as experiências vividas no cotidiano escolar nos desafiam como futuras/os 

docentes do curso de Pedagogia, uma inserção no cotidiano escolar que nos permita 

experimentar e repensar práticas alfabetizadoras comprometidas com a formação de 

sujeito críticos e atuantes. A experiência acumulada na pesquisa tem produzido um 

rico acervo de dados que se constitui como material empírico para a produção de 

trabalhos acadêmicos e monografias de final de curso para as bolsistas que 

participam do projeto. 

 
E-mail: mairce@hotmail.com 
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“TRAJETÓRIAS DA DIFERENÇA: CAMINHOS DE ASCENSÃO E REPROVAÇÃO 

DOS ESTUDANTES NO CAP/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Planejamento e Avaliação 

Educacional 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRIZAN SASSON CORREA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Elisete Sabino de Oliveira 

 
O projeto “Trajetória da diferença: caminhos e ascensão e reprovação dos estudantes 

no CAp/UERJ”, busca refletir sobre as novas demandas de configuração do Instituto 

de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), considerando 

especialmente o estudo e acompanhamento do grupo de estudantes que sofrem com 

os mecanismos de reprovação da instituição. Este projeto coordenado pela Prof.ª 

Mestre Crizan Sasson Corrêa de Oliveira, no qual faço parte como bolsista da 

Iniciação à Docência, está vinculado ao Grupo de pesquisa “Formação em diálogo: 

narrativas de professores, currículos e culturas - (GPFORMADI)”. A pesquisa em 

andamento, com abordagem qualitativa, foi realizada semanalmente nas turmas do 

9º ano do Ensino Fundamental II, durante os meses do segundo semestre de 2018 

e, nas turmas do primeiro ano do Ensino Médio, durante os meses do primeiro 

semestre de 2019, pois após o primeiro levantamento realizado em parceria com o 

grupo de pesquisa, estes são os dois anos de escolaridade que mais reprovam no 

instituto nos últimos 10 anos, considerando que existe um número expressivo de 

estudantes reprovados na instituição. A metodologia usada na pesquisa neste 

primeiro ano de projeto consiste na observação e transcrição em diário de campo do 

cotidiano da sala de aula através do acompanhamento próximo dos estudantes 

reprovados. A referida pesquisa tem por questão fundamental discutir como 

ressignificar o espaço escolar do CAp/UERJ. Por conseguinte, entendemos que 

ressignificar o espaço escolar é dar um outro sentido as imprevisibilidades que 

surgem no cotidiano escolar, como a reprovação, pois a previsibilidade não nos traz 

a novidade, só a eliminação. Neste sentido, discutir as imprevisibilidades pode 

proporcionar um novo conhecimento. Estebam (2001) aponta que espaço escolar é 

programado para acontecer tudo conforme o planejado no currículo, ordem, 

disciplina, boas notas, bom aluno, bom comportamento. Sair deste esquema é o 

caos. Assim, em nossa percepção do espaço escolar, há uma necessidade do controle, 

pois não há tempo a perder. O tempo cronos (cronológico), aquele que rege o tempo 

escolar tem pressa, não dá para esperar o tempo do/a aluno/a, pois é urgente a 

preparação para o futuro, e nesta preparação não há espaço para o erro e, o erro é 

associado ao fracasso e o fracasso a eliminação. Neste sentido, o projeto busca 

identificar estratégias que possibilitem que os estudantes tenham sucesso onde a 

diferença está sendo negligenciada. Sendo assim, as ações do projeto busca 

promover a integração curricular e o caráter formativo da avaliação, em diálogo com 

as diferenças no CAp/UERJ, e acompanhar os estudantes reprovados ou que estão 

em processo de reprovação, através de estudos das trajetórias e atividades 

permanentes de orientação para melhoria e sucesso das aprendizagens oferecidas 

aos estudantes do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. 

 
E-mail: crizansassson@yahoo.com.br 
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EDUCAÇÃO DE RISCO E ANÁLISE AMBIENTAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

URBANAS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANICE ESTEVES AFONSO 

Estagiário(s):  
Debora dos Santos Guerreiro da Costa 

 
Neste trabalho apresentaremos uma das atividades de monitoria em Geomorfologia 

Continental, relacionadas à dinâmica fluvial de bacias hidrográficas urbanas, focando 

a análise ambiental e a identificação de vulnerabilidade geomorfológica. Foram 

realizados levantamentos de campo e de bases cartográficas para identificar 

situações de degradação ambiental e de risco de enchentes ao longo do canal do rio 

Imboaçu (São Gonçalo, RJ). O intuito dessas atividades foi de correlacionar o 

conhecimento teórico sobre drenagem urbana a intervenções antrópicas realizadas 

ao longo desses canais (tais como obras de canalização fluvial, ocupação das 

margens dos rios, aterros e lançamento de efluentes domésticos etc). O destaque 

para o rio Imboaçu se deu por solicitação do Ministério Público de São Gonçalo, tendo 

em vista a existência de processos de investigação sobre a eficiência das obras contra 

enchentes realizadas entre 2010 e 2014. O MPSG foi acionado diante de denúncias 

feitas por moradores locais de que as obras não resolveram o problema das 

enchentes e da drenagem de águas pluviais. A obra - prevista para três segmentos 

do baixo curso do rio - ficou incompleta. Foram identificados vários pontos que não 

foram solucionados e que de fato agravam a situação das enchentes, tais como de 

estrangulamento do canal, pontes, travessias de pedestres, aterros e ocupação 

irregular das margens. Apesar das obras contra enchentes terem previsto 

desapropriação de imóveis e retirada de obstáculos à drenagem, isso não foi feito. 

Apenas um trecho de aproximadamente 500 metros foi canalizado, conforme 

observado durante a vistoria feita em campo. Além de identificar trechos críticos que 

agravam as enchentes, foram identificados também áreas que poderiam ser usadas 

para "amortecimento" de enchentes, tais como campos de futebol, terrenos baldios 

e praças gramadas situadas na faixa marginal do rio ou próximos às mesmas. Coube 

aos monitores da disciplina (a bolsista e aos discentes voluntários que participam do 

projeto) levantar a bibliografia sobre dinâmica fluvial em áreas urbanas, bases 

cartográficas da área de estudo, informações sobre as obras realizadas ao longo do 

canal e sugerir soluções alternativas para o problema. Em seguida, essa atividade foi 

proposta para os alunos inscritos na disciplina para que refizessem o percurso 

identificando esses problemas e outros também, sobretudo a partir de entrevistas 

com moradores locais. O resultado de tais trabalhos foi organizado por grupos de 

alunos no formato de relatos de campo ou artigos acadêmicos, a fim de produzir 

materiais que pudessem contribuir para o MPSG. Destacamos que um objetivo mais 

amplo dessa atividade é estimular os licenciandos a realizar tais atividades com seus 

futuros alunos do ensino básico. Trata-se, portanto, de estimular habilidades 

cognitivas (previstas na BNCC0 tais como analisar criticamente o espaço geográfico, 

compreender situações-problema e propor soluções para os mesmos. 

 
E-mail: aniceafonso@gmail.com 
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A PRESENÇA DO MONITOR COMO UM FACILITADOR NA ASSIMILAÇÃO DAS 

ATIVIDADES EM SALA DE AULA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANCA 

Estagiário(s):  
Bruna Maria Oliveira Silva Campos 

 
Este trabalho tem como objetivo a apresentação detalhada das funções da bolsa de 

monitoria na disciplina de Educação Matemática para jovens e adultos I, ministrada 

pela Professora Drª Denise Medina de Almeida França, no curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação (UERJ). Detalho minuciosamente algumas tarefas exercidas 

pelo monitor, em seu dia a dia, ou seja, nos períodos em sala de aula ao lado da 

professora e nos horários específicos de atendimento aos alunos. Além disso, os 

aprendizados que ocorrem intencionados ou não na desconstrução de preconceitos 

em relação ao ensino da matemática atualmente, os modos de se transmitir saberes 

que possibilitam novas abordagens pedagógicas e lúdicas para melhor entendimento 

do aluno de ensino fundamental, a produção de ferramentas pedagógicas que 

facilitam a prática do futuro professor que ensina matemática e a possibilidade de 

reflexão para que ele perceba qual a melhor maneira de o aluno conceber conceitos 

que servirão de base para os próximos segmentos, o planejamento de aula junto ao 

professor, a discussão de textos norteadores dos próximos conceitos a serem 

trabalhados com os alunos da disciplina, a elaboração de cronogramas em 

consonância com o calendário letivo e seguindo as orientações do responsável pela 

escolha dos conceitos abordados, o auxílio ao docente na organização de seminários 

intra e extra classe, disponibilidade para atendimento de graduandos para 

esclarecimento de dúvidas concernentes a disciplina, assistência na organização da 

Feira de Educação Matemática (que ocorre anualmente) junto aos professores desta 

disciplina na Faculdade de Educação, disponibilizar materiais de consulta que o 

professor oferece aos alunos que participam das mesas da Feira para que os mesmos 

tenham base teórica e metodológica antes da apresentação de seus trabalhos, entre 

outros. No período como monitora pude observar como a mediação professor – 

monitora e monitora – aluno auxilia no processo de ensino aprendizagem. Exerci 

várias funções da docência e com isso pude perceber as dificuldades e limitações que 

posso ter em minha futura pratica docente. E pelo exposto, penso que seja de 

extrema importância a atividade exercida por mim, como monitora de disciplinas, 

visto que as atribuições são fundamentais para a mediação de diversas situações no 

cotidiano do alunado, bem como para o professor que o identifica como moderador 

entre suas relações com os graduandos e com os demais espaços que permeiam a 

instituição a qual ele serve. 

 
E-mail: denise.franca@uerj.br 
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A DISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: 

CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA NA CONSOLIDAÇÃO DESTE ESPAÇO-

TEMPO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TATIANA GALIETA NACIMENTO 

Estagiário(s):  
Luciano Calixto de Sousa Junior 

 
A disciplina “Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia” é obrigatória do quinto 

período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da FFP/UERJ. Tem como 

principais objetivos: compreender os processos históricos de constituição das 

disciplinas escolares Ciências e Biologia; discutir processos diversificados de 

avaliação no ensino de Ciências e Biologia; conhecer os principais referenciais 

teóricos utilizados na pesquisa em Educação em Ciências; analisar as contribuições 

da pesquisa para a prática docente. Considera-se que esta disciplina constitui-se em 

um espaço-tempo de reflexões teóricas e metodológicas que envolvem o Ensino de 

Ciências e Biologia. Apresenta quatro seguimentos, iniciando suas reflexões a partir 

de diálogos com o autor Paulo Freire, apresentando as contribuições de seus 

postulados para o Ensino de Ciências, com a seguinte reflexão: como é possível o 

desenvolvimento do Ensino de Ciências e Biologia na escola, de uma maneira mais 

dialógica. A partir desta reflexão foi importante também voltar o olhar do licenciando 

para pensar os desafios do Estado em garantir uma educação escolar que 

corresponda às necessidades das classes sociais inseridas no ensino público. O 

segundo seguimento volta-se para o apontamento da Educação em Ciências como 

uma área do conhecimento, seus desafios e contribuições e para a História das 

Disciplinas Escolares Ciências e Biologia, procurando entender seus processos de 

constituição, especificidades e consolidação como disciplinas relevantes na Educação 

Básica. O terceiro bloco de debates reflete acerca de dois eixos importantes das 

atividades de ensino: a transposição didática, procurando compreender os processos 

de transformação do saber que faz parte do cotidiano da comunidade acadêmica e 

escolar, avaliação escolar, debatendo as possibilidades de uma efetiva avaliação que 

contribua para a aprendizagem escolar. Tal discussão trouxe pontos e levantamentos 

importantes sobre a realidade da relação aluno-professor, auxiliando nas reflexões e 

convidando o professor em formação a mudanças de conduta nas práticas 

educativas. A disciplina possui quatro tipos de avaliação: estudos dirigidos acerca 

dos textos e debates promovidos em aula, autoavaliações de cada aula, produzidas 

pelos discentes, com a finalidade de refletirem sobre sua prática diária, provas 

escritas individuais e um trabalho final, que consiste em uma pesquisa acadêmica, 

na qual os estudantes devem levantar como um determinado tema da Biologia tem 

sido considerado na área de Pesquisa em Educação em Ciências e Ensino de Biologia, 

escrever um artigo científico e perceber as contribuições para o ensino. A monitoria 

na disciplina tem se mostrado essencial para seu bom desenvolvimento, não retenção 

de estudantes e elaboração de materiais didáticos. Além disso, a formação dos 

monitores que passaram pela monitoria tem sido qualificada tanto do ponto de vista 

da docência, quanto acadêmico. 

 
E-mail: tatigalieta@gmail.com 
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A EXPERIÊNCIA DE MONITORIA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: OS 

DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANESSA CHRISTINA BREIA 

Estagiário(s):  
Brenna de Azevedo Santana 

Tatiane Oliveira Santos Pereira 

 
A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é uma modalidade de 

ensino que atravessa todos os níveis de escolaridade, sendo temática da maior 

relevância para todos os cursos de formação de professores. Conhecer a história da 

Educação Especial no Brasil, aprender seus diversos conteúdos, diferentes 

abordagens, possibilidades de intervenção prática, múltiplas especialidades e 

implicações políticas e éticas é fundamental para garantir de fato uma educação 

inclusiva comprometida com o direito de acesso, permanência e sobretudo com a 

aprendizagem de todos os indivíduos em idade escolar. Atualmente, a disciplina de 

Educação Especial é obrigatória para o curso de Pedagogia, e eletiva para os demais 

seis cursos de licenciatura da FFP. A proposta do curso tem comprometimento com 

os fundamentos que orientam a Educação Inclusiva, priorizando o trabalho a partir 

da análise da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva e da Lei Brasileira de Inclusão, da história da Educação Especial no Brasil, 

incluindo a vasta legislação específica que abrange a modalidade, bem como o 

diálogo com autores de referência no campo como Skliar, Glat, Mantoan e outros. A 

disciplina compreende carga horaria teórica e pratica, que foram contemplados a 

partir da leitura de textos, da apresentação do material do Atendimento Educacional 

Especializado, produzido pelo MEC, da exibição de documentários, da realização de 

oficinas, palestras e visitas que incluíram uma sala de recursos multifuncionais, uma 

classe bilíngue para pessoas surdas da rede municipal de Niterói e uma visita mediada 

ao Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual 

(CAP), localizado no município de São Gonçalo. Também trabalhamos com a 

organização de seminários para que os estudantes pudessem se aprofundar em suas 

áreas de interesse. A monitoria realizada na disciplina de Educação Especial está 

sendo essencial para a minha formação como futura pedagoga, pois através desta 

oportunidade tenho enriquecido os meus conhecimento acerca da inclusão, 

compreendendo aspectos históricos, políticos e éticos, me identifiquei com uma 

perspectiva comprometida com uma abordagem afirmativa da singularidade 

enquanto característica humana, além de oportunizar a pratica da docência no nível 

superior, compreendendo o aprofundamento de meus conhecimentos específicos da 

área, bem como a experimentação dos diversos desafios envolvidos no magistério 

superior. Além disso, tenho investido em diversos cursos de formação na área, 

compreendendo o Atendimento Educacional Especializado, diversas formações no 

campo da deficiência visual e o aprendizado de LIBRAS. 

 
E-mail: vanessabreia@gmail.com 
  



 
 

361 
 

 

A MONITORIA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA PEDAGOGIA DA FFP: 

ENSINO E PESQUISA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARILENE ANTUNES SANT`ANNA 

Estagiário(s):  
Juliana Dias Teixeira 

 
Atualmente, na graduação de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores 

no município de São Gonçalo, os estudantes conhecem a disciplina História da 

Educação I e II, respectivamente, no primeiro e segundo períodos. Segundo Nóvoa, 

em um artigo intitulado História da Educação: percursos de uma disciplina (1996), 

entre a história e a educação deve existir uma relação profunda, no sentido de que 

o educador seja capaz de pensar a escola e a pedagogia de um ponto de vista atento 

as continuidades e mudanças do tempo e ao historiador caiba a reflexão de que 

muitas das questões a serem pesquisadas, partem da ação de homens e mulheres 

envolvidos com o mundo em que vivem onde a educação tem grande importância na 

própria constituição de ser indivíduo e sociedade. Nesse sentido, os textos, 

discussões e atividades levadas adiante em sala de aula, são pensadas a partir da 

problematização das políticas públicas, dos currículos e das ações de alunos, 

docentes e gestores envolvidos com processos educacionais em diferentes períodos 

históricos. Neste semestre a bolsa de monitoria acompanhou a disciplina de História 

da Educação II e, portanto, os diálogos construídos foram em torno da 

profissionalização e feminilização do magistério desde o final do século XIX, do 

acompanhamento da escola pública ao longo do século XX, dos intelectuais e 

movimentos que defenderam a educação pública e laica na República brasileira. A 

monitora acompanhou as aulas, participou da análise das fontes históricas, interagiu 

com a turma nas discussões dos textos e nas possibilidades de novos 

desdobramentos dos temas para futuras pesquisas. Além disso, é importante 

apontar, que o campo da História da Educação na FFP tem vínculos estreitos com o 

NIPHEI – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação, criado em 

2007 para investigações de ensino, pesquisa e extensão. A bolsista participou das 

atividades do grupo, e em particular, teve colaboração direta no projeto A pedagogia 

na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo: memórias, percursos e 

mudanças (1994-2019) que, no momento, se debruça no levantamento das 

monografias do curso de Pedagogia com o objetivo de refletir sobre linhas de 

pesquisa e temas da área da Educação contemplados por estudantes e docentes ao 

longo da trajetória dos vinte e cinco anos do Curso. A bolsista participou da 

elaboração da ficha de catalogação das monografias e da captura de informações das 

monografias defendidas no final da graduação e disponibilizadas no site da FFP. 

 
E-mail: mari.historia2015@gmail.com 
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APRENDEMOS COM OS OUTROS: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE MONITORIA 

NO CONTEXTO DA DISCIPLINA DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA LUCIA SAMPAIO FERREIRA GOMES 

Estagiário(s):  
Cleber de Freitas dos Santos Junior 

 
O presente trabalho busca fazer um relato de experiência sobre as atividades de 

monitoria realizadas na disciplina de Psicologia da Educação. A disciplina tem como 

principal objetivo contribuir com a construção de uma discussão crítica sobre os 

aspectos psicocognitivo e social que podem influenciar nos fatores frequentemente 

associados ao processo de aprendizagem. A aprendizagem é um fenômeno complexo 

ligado ao desenvolvimento do ser humano, através da relação dialógica estabelecida 

com as funções psicológicas superiores, como: linguagem, memória e pensamento. 

Essa relação é discutida por Vygotsky, a partir do conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que indica, para além da relação dialógica, a existência 

dos níveis de desenvolvimento: real e potencial. Este autor entende o 

desenvolvimento potencial como sendo aquele que está por vir, justificando assim, a 

mediação, em que por meio do auxílio de um ator mais experiente ou pelo uso de 

um instrumento, o indivíduo tem êxito em sua ação. Levando em consideração que 

todo processo de aprendizagem é mediado socioculturalmente, a mediação 

pedagógica por meio da monitoria pode implicar na construção de um processo de 

aprendizagem mais significativo. Nesse sentido, visando fazer com que o aluno 

avance em suas reflexões, bem como, tenha a oportunidade de refletir sobre aquilo 

que julga não saber, a atividade de monitoria, através de seus vários contextos de 

mediação presenciais e virtuais, através do uso de aplicativos de comunicação e e-

mail, vem contribuindo para a construção de signos expressivos objetivando a 

melhora dos níveis de aprendizagem. Nestes contextos de interação, construímos 

momentos importantes de estudo e troca de experiências, através da realização e 

correção de estudos dirigidos (EDs) e pela elaboração de “quadros-resumos” dos 

conteúdos trabalhos em sala de aula. Assim sendo, a monitoria orienta os alunos a 

organizarem seus estudos, de modo a aproveitarem melhor as discussões realizadas 

em sala de aula. A elaboração dos estudos dirigidos tem sido responsabilidade do 

monitor, que por estar em contato direto com os alunos consegue verificar quais 

assuntos não foram tão bem entendidos pelos mesmos, com isso, os ED’s focam 

naquilo que ainda se encontra em construção pelo aluno. Em suma, verificamos que 

a monitoria tende a incentivar o aluno a participar da aula e a ter um 

comprometimento maior com sua aprendizagem e rotina de estudos, na medida em 

que entende que ele possui um canal de diálogo importante e sempre disponível com 

o professor, via monitoria. A monitoria torna-se uma ferramenta de aprendizagem 

importante que vem colaborando para o sucesso do aluno, na medida em que o 

auxilia o professor com os conteúdos específicos da disciplina, bem como, com outras 

questões que permeiam o processo de aprendizagem, como por exemplo, acolhendo 

o aluno sempre quando necessário, para que a disciplina seja concluída de forma 

expressiva e significativa. 

 
E-mail: ms.alfg@gmail.com 
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AS PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS NUM PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO 

NO COMPLEXO DO SALGUEIRO E SUAS POTENCIAIS APLICAÇÕES NOS 

TRABALHOS DE MONITORIA DEDA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO NA FFP/UERJ. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ARTHUR VIANNA FERREIRA 

Estagiário(s):  
Lucas Salgueiro Lopes 

 
O presente trabalho de monitoria tem como objetivo apresentar uma pesquisa 

realizada dentro da disciplina obrigatória Psicologia da Educação que é utilizada como 

aplicação exemplar dos conceitos apresentados em sala de aula para os alunos de 

licenciatura da Faculdade de Formação de professores de São Gonçalo, facilitando 

assim a compreensão dos conteúdos apresentados ao longo do semestre tanto pelo 

professor quanto pelo monitor responsável pela disciplina. Sendo uma disciplina 

comum para todos os cursos de licenciatura da FFP - e assim lidando com classes de 

grande diversidade de discentes -, esse trabalho pensa na noção de Docência 

Ampliada, ou seja, a possibilidade de organização dos fundamentos da educação para 

práticas educativas não escolares, como importante e relevante para a Formação 

docente inicial dos formandos dessa unidade. Tendo os pré-vestibulares sociais e 

comunitários como uma das mais frequentes portas de entrada para o graduando se 

iniciar na docência e vislumbrando o contexto socio-histórico das comunidades de 

São Gonçalo, a pesquisa realizada dentro dessa monitoria serve como aporte 

metodológico para o trabalho do docente e do monitor em sala de aula haja vista a 

relação indissociável entre teoria e prática na atuação dos educadores. Essa propõe 

a utilização de um modelo de Educação para Paz-Cidadania no desenvolvimento de 

práticas socioeducativas em regiões empobrecidas, tendo como base a obra de 

autores como Xesús Jares e Paulo Freire. O modelo busca servir como possível forma 

de superação das diversas formas de violência – direta, estrutural e cultural, tal como 

proposto por Johan Galtung - presentes no contexto histórico-social do Complexo do 

Salgueiro em São Gonçalo/RJ. O material de análise desse trabalho foi construído a 

partir da escrita de diários de campo que relatam as visitas realizadas ao pré-

vestibular da ONG Mulheres do Salgueiro durante o ano de 2018. Os diários foram 

escritos com base na observação de campo a partir da fenomenologia de Edmund 

Husserl. Assim, podem ser encontrados no campo prático, potenciais exemplos que 

demonstrem as relações interpessoais e psicossociais presentes na educação, as 

representações de pobreza construídas pelo futuro docente, e o processo de ensino-

aprendizagem como elemento a ser mais bem desenvolvido a partir do conhecimento 

do meio social do aluno; portanto, temas e conceitos fundantes da disciplina de 

Psicologia da Educação são discutidos em sala de aula com os alunos a partir dos 

resultados dessa mesma pesquisa. Dessa forma, a monitoria em Psicologia da 

Educação busca atualizar a dimensão da teoria e prática em sala de aula, introduzir 

novas formas de trabalho pedagógicos fora da sala de aula eu articular os conceitos 

de Psicologia da educação com a realidade de empobrecimento da educação na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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ATIVIDADES DE MONITORIA COMO CONTRIBUIÇÕES AO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS CARTOGRÁFICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Diego Escobar Alves 

Paulo Guilherme Barbosa Braganca 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia afirmam que esta disciplina tem 

buscado práticas pedagógicas que permitam colocar aos alunos as diferentes 

situações de vivência com os lugares, de modo que eles possam construir 

compreensões novas e mais complexas a seu respeito. No entanto, para que a criança 

se aproprie de conceitos, é importante que desenvolva o raciocínio, a partir da 

representação simbólica, das relações espaciais, da reversibilidade, e, ao mesmo 

tempo, se aproprie de noções cartográficas, como legenda, orientação, proporção, 

ponto de referência, entre outras, criando o processo de letramento cartográfico. 

Pode-se dizer que a cartografia por considerar uma linguagem, é um sistema-código 

de comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em geografia, 

articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitem ler e escrever as 

características do território. Ressalta-se que muitas das vezes a alfabetização 

cartográfica é pobre ou mesmo não é bem desenvolvida, o que acaba por 

comprometer todo o processo de construção da leitura no mundo. Tal ocorre 

principalmente pela falta de base sólida cartográfica dos professores, os quais por 

terem dificuldades no curso de licenciatura acabam se eximindo no ensino de tais 

conteúdos. A disciplina de cartografia é primordial para o melhor conhecimento da 

geografia e tem elevada demanda, com conteúdos complexos segundo pesquisa 

levantada junto aos próprios alunos da disciplina. O processo ensino/aprendizagem 

não cabe apenas em aulas expositivas e teóricas, mas principalmente em atividades 

práticas que envolvem o conhecimento do objeto de estudo, uma vez que 

identificado, no espaço geográfico, este passa da imaginação para a concretização 

do fato, sendo assim se evidencia a necessidade do aprimoramento de conteúdos 

desenvolvidos em sala de aula, com aplicação de técnicas laboratoriais de cartografia. 

Logo, por ter um caráter prático, a disciplina exige um tempo maior na elaboração 

de atividades, consequentemente a necessidade da monitoria no auxílio das 

atividades práticas e na aplicação de produtos como mapas no campo, bem como no 

atendimento individual ou em grupo dos alunos, e também tem se tornado relevante 

na aproximação do aluno-monitor para com atividades de ensino, com o seu 

aperfeiçoamento de técnicas de didática de ensino. Por fim o projeto tem levado o 

aluno ao interesse maior pela atividade docente, além de oferecer oportunidade para 

desenvolvê-la, intensificando a relação entre o corpo docente e o discente, cumprindo 

a proposta do projeto de monitoria. 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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AULA-PASSEIO COMO EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 

Estagiário(s):  
Edna da Silva Coelho Mendonça 

Ingrid Gomes de Oliveira da Venda 

 
O presente trabalho objetiva compartilhar reflexões sobre aula-passeio construídas 

na disciplina Alfabetização IV, no curso de Licenciatura em Pedagogia, da Faculdade 

de Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As 

experiências que forneceram as bases para as reflexões foram vivenciadas ao longo 

da disciplina em troca de saberes com as alunas e a professora Mairce Araújo. Um 

dos textos trabalhados na disciplina foi sobre Freinet (2007) que relata sobre a aula-

passeio e seu planejamento, recomendava que a escola precisa estar atenta às 

necessidades, curiosidades e descobertas dos alunos. Valorizar a livre expressão, 

permitir o diálogo, a vivência cooperativa, autonomia e a organização do espaço 

escolar são alguns dos princípios frenetianos para serem desenvolvidas junto aos 

alunos. A aula-passeio é uma proposta pedagógica que visa favorecer a produção de 

conhecimento a descoberta, a convivência e realçar o olhar pesquisador, 

incentivando tanto a criança-pesquisadora, quanto o/a professor/a-pesquisador/a. A 

aula-passeio traz vida à sala de aula, permite estimular a pesquisa e pensar os 

conteúdos pedagógicos para além do muro escolar e olhar a cidade como texto 

alfabetizador. A primeira aula-passeio ocorreu na cidade do Rio de Janeiro com o 

tema: circuito pequena África, que teve desdobramento em sala de aula após a visita 

com um mural produzido pelas alunas com poesia, plano de aula, jogo da memória, 

circuito geográfico, vídeo memorial e jogo de pergunta e resposta. Como objetivo de 

planejar a segunda aula-passeio que teve como tema: circuito cultural:Conhecendo 

uma pequena parte da cidade de Niterói, propusemos o debate com a turma sobre 

possíveis lugares a serem visitados. A discussão abrangeu as informações e 

experiências vividas pelos/as estudantes em diferentes espaços que poderiam ser 

visitados, embasando com o planejamento da aula-passeio trazido por Freinet. 

Mobilizando, assim, as memórias afetivas e a troca de saberes e experiências 

começamos a definir o planejamento. Considerando que parte das/dos estudantes 

são moradores de Niterói e de São Gonçalo, a opção pelo local da segunda aula-

passeio foi pela cidade de Niterói. Justificando a escolha foi apontada a importância 

de ampliar o conhecimento sobre o local de moradia, além de facilitar o 

deslocamento. Os espaços escolhidos para a visita foram o Solar do Jambeiro que 

também é conhecido como o antigo Palacete Bartholdy. Foi construído em 1872 por 

comerciante português. O Museu Janete Costa que tem como objetivo de ampliar a 

divulgação da cultura popular brasileira, situado em dois sobrados do século XIX. E 

para finalizar o Museu da Arte Contemporânea um símbolo da cidade e considerado 

uma das maravilhas arquitetônicas do mundo, inaugurado em 1996. Os espaços 

foram escolhidos devido sua importância cultural para a cidade de Niterói, além da 

proximidade entre os três equipamentos, fator que contribui para enriquecer mais 

ainda a experiência. 

 
E-mail: jacquelinemorais@hotmail.com 
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CONHECENDO AS ROCHAS E MINERAIS A PARTIR DO CATÁLOGO DIGITAL 

DO ACERVO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA FEBF 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Bianca Luna Pereira 

 
A geologia é uma ciência de fundamental importância para a geografia, pois seus 

conhecimentos não estão somente pautados compreender a história da Terra, mas 

também nos proporciona o conhecimento sobre o homem, que no tocante à geografia 

é a contribuição da relação sociedade-natureza. Isto é, compreender e planejar o uso 

dos ambientes, a partir da percepção de que os ambientes naturais são cada vez 

mais modificados pelas interferências dos modos produtivos com que a sociedade os 

explora. Desta forma, o conhecimento da geologia abarca temas socioambientais 

com uma postura interdisciplinar, os quais fundamentam a formação dos professores 

de geografia, contribuindo para que sejam mais reflexivos com uma atuação mais 

propositiva aos alunos, capazes de contribuir para enfrentar problemas apresentados 

pela humanidade decorrentes da globalização, domínio tecnológico e crise 

socioambiental. Aliar os conhecimentos das geociências com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para o uso na educação é uma premissa 

fundamental para se pensar o ensino-aprendizado, que conforme alguns autores, 

pode ser compreendida como conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si 

que consequentemente geram por meio das funções de software e telecomunicações, 

a automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de 

ensino e aprendizagem. O uso da informática trouxe e traz diversas mudanças em 

diversas áreas da sociedade, não diferente tem sido na área da educação, pois a TIC 

está presente na escola e no aprendizado dos alunos, tanto pelo uso de equipamentos 

tecnológicos como por meio de projetos envolvendo educação e tecnologia. Desta 

forma, o presente trabalho tem como objetivo dar continuidade na construção da 

litoteca, do Laboratório de Geografia Física, Estudos Ambientais e Práticas de Ensino 

da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense/UERJ, assim como disponibilizar 

de forma digital os exemplares de rochas, minerais e fósseis do laboratório. Para tal 

foram separadas as rochas e minerais classificando-os, posteriormente fotografando 

cada exemplar e assim gerando um catálogo com classificação, características, 

composições químicas e usos no dia-a-dia. Tal catálogo é disponibilizado, em meio 

digital, na Biblioteca Virtual Jovem de Meio Ambiente da Baixada Fluminense, na 

mesma os docentes e discentes podem buscar informações e sugestões de atividades 

associadas ao aprendizado do conhecimento da geologia inserido no ensino de 

geografia e ciências do ensino fundamental. 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CONTRIBUIÇÕES DA AULA DE CAMPO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS 

CONTEÚDOS DE GEOMORFOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Juliana Rodrigues dos Santos 

Merces da Costa Lomar Cabral 

Vitor Araujo da Silva 

 
Compreender os processos atuantes no modelado da superfície se faz necessário e 

relevante, pois o significado de formas de relevo tanto em ambiente continental, 

como costeiro mostram indícios para avaliação dos processos erosivos e 

deposicionais que desgastam e modelam a paisagem, isto é, a interação de 

elementos como a rocha, o clima, o solo, a vegetação e o homem como agente 

transformador, logo a geomorfologia permite análises temáticas interdisciplinares, 

pois busca subsídio aos diagnósticos às susceptibilidades ambiental-sócio-

econômicas. É através da observação que o pesquisador investiga o mundo real, na 

tentativa de compreendê-lo e interpretá-lo. Ressalta-se que o processo de 

observação está imbuído na teoria do conhecimento, sendo uma das formas de se 

adquirir conhecimento partindo-se dos sentidos, pois é através destes que nos 

relacionamos com o mundo exterior. Nas aulas de campo o observar é norteado por 

alguma ideia, problema e/ou alguma teoria, logo, antes da observação é necessário 

desenvolver os conhecimentos teóricos, uma vez que são estes os norteadores no 

processo de observação. Desta forma, na disciplina a prática da aula de campo é 

base fundamental para o conhecimento de seus conteúdos, entretanto, para o 

desenvolvimento é necessário um conjunto metodológico que vai desde a construção 

da base teórica, como Identificação do roteiro de campo e as características do 

percurso, conhecimento prévio do local que será visitado, definição do que será 

observado/investigado, além sistematização das Instruções práticas sobre a saída a 

campo, em suma há o desenvolvimento do pré-campo, do campo em si e do pós. Ao 

longo do primeiro semestre de 2019 foram sistematizadas e realizadas 3 aulas de 

campo com objetivos de se compreender a geomorfologia continental, costeira, o uso 

e as transformações espaciais pelo homem. Para tal foram realizados levantamentos 

de imagens de satélites, cartas topográficas, mapas geomorfológicos e geológicos, 

martelos e sacolas para coletas de rochas, minerais, solos e sedimentos em geral, 

aprendizado do uso de bússola, foram organizados pontos de paradas e possível 

tempo gasto em cada para observações, explanações e quais conteúdos correlatos 

podem ser abordados. Posteriormente foi discutido a construção de relatórios de 

campo, desde a confecção até sistematização do conhecimento adquirido. Pode-se 

dizer que por ter um caráter prático, a disciplina exige um tempo maior na elaboração 

de atividades laboratoriais e de campo, que a monitoria foi primordial tanto no 

atendimento individual ou dos grupos de alunos, principalmente na experiência da 

construção e desenvolvimento dos trabalhos de campo. A monitoria não somente é 

de fundamental importância para o bom desenvolvimento da disciplina, mas também 

possibilitou o monitor a se dedicar às atividades de ensino, assim como no 

aperfeiçoamento de técnicas de didática de ensino. 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA DE TAE GEOGRAFIA PARA 

APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA NO CONTEXTO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UERJ/FEBF 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LORENA LOPES PEREIRA BONOMO 

Estagiário(s):  
Liliane Araujo de Freitas 

 
O papel do professor, segundo o geógrafo Milton Santos, tem a dimensão intelectual 

de oferecer um ensino crítico com contribuições da história que influenciam o futuro, 

afastado da repetição e fragmentação que podem servir de instrumento utilitarista e 

alienado. Diante dos desafios que o atual cenário da educação e a sociedade 

capitalista contemporânea provocam, o professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mesmo sem formação específica em geografia, precisa ensinar 

conteúdos do currículo escolar que vão contribuir para o desenvolvimento do 

processo de escolarização dos estudantes, no qual a dimensão da espacialidade é 

fundamental. Para isso, o docente necessita de suporte teórico e metodológico em 

sua formação, para melhor realizar tais atividades no cotidiano escolar e, segundo 

essa perspectiva, seguir formando-se como um professor-pesquisador, colocando 

permanentemente teoria e prática em diálogo e em conflito. Com o objetivo de 

sensibilizar os alunos para um ensino de geografia mais significativo que trabalha 

com o cotidiano e com as práticas sociais, promovemos estratégias para contribuir 

na construção de conhecimentos pelos estudantes através de conceitos geográficos 

como lugar, território e paisagem, conectando as leituras de mundo às leituras da 

palavra, como o filósofo Paulo Freire defende. Nesse sentido, estimulamos a produção 

de materiais concretos lúdicos para aplicação em sala de aula que posteriormente 

compuseram o acervo do CRIAS - Ateliê de Geografia das Infâncias da Baixada 

Fluminense. Foram desenvolvidas atividades de discussão de textos da disciplina TAE 

Geografia da monitora com grupos de estudo que funcionaram no contraturno das 

aulas, acompanhamento e participação qualificada nas aulas teóricas semanalmente, 

leitura e aprofundamento de conteúdos relacionados à disciplina, auxílio no 

desenvolvimento dos trabalhos em sala de aula, organização, orientação e 

acompanhamento dos grupos dos alunos no seminário. Investindo no tripé ensino, 

pesquisa e extensão que caracteriza o fundamento universitário, a bolsista realizou 

oficinas, tanto na disciplina monitorada quanto em escolas de formação de 

professores visitadas, em consonância com o Projeto Ensinar e Aprender Geografia 

nos anos iniciais: saberes em diálogo na formação docente, com ênfase na 

alfabetização cartográfica. Desenvolvendo atividades que permitiam os participantes 

realizarem a leitura e a interpretação de mapas, foi possível vivenciar esse 

importante referencial curricular para o ensino de geografia nos anos iniciais, 

contribuindo sobremaneira para a formação docente da monitora. 

 
E-mail: lorenbonomo@hotmail.com 
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA PARA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DA CLIMATOLOGIA NO ENSINO SUPERIOR 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Giselle Cavalcanti de Albuquerque Oliveira 

 
A Baixada Fluminense, em especial Duque de Caxias, apresenta constantes casos de 

inundações decorrentes de eventos de precipitação extremos. As quais afetam a 

dinâmica da população, gerando alagamentos dificultando a mobilidade urbana, 

inundam casas, geram movimentos de massa, retardam as atividades de 

infraestrutura da cidade, causando prejuízos econômicos e até mesmo de perdas de 

vidas. O Aluno-professor ao observar sistematicamente um dado fenômeno, cria 

condições de formular teorias interpretativas sobre o mesmo, produzindo respostas 

buscando soluções para mitigação de problemas ambientais. Gerando o hábito da 

pesquisa, os futuros docentes passam a criar condições práticas que levem seus 

alunos a perceber que a geografia não se restringe à memorização ou à classificação 

de lugares isolados, mas que construa seu conhecimento a partir dos estudos e 

experiências do seu cotidiano e do ambiente escolar. Ressalta-se, que poucos têm 

conhecimentos sobre os fatores e elementos que influenciam na dinâmica 

atmosférica e climática, tal se deve, em muito, pelas grandes dificuldades dos alunos 

de compreenderem conceitos associados ao clima, pode-se dizer que muitos 

conteúdos são abstratos, pois são ensinados apenas no âmbito das aulas teóricas. 

Desta forma, os conhecimentos sobre precipitação, temperatura, umidade, ventos 

são conteúdos que refletem a dinâmica da vida do homem, sendo assim, trabalhar 

características locais torna-se um atrativo para o aprendizado do aluno. Destaca-se 

que o processo ensino/aprendizagem não cabe apenas em aulas expositivas e 

teóricas, mas também em atividades práticas que envolvem o conhecimento do 

objeto de estudo, uma vez que identificado, no espaço geográfico, este passa da 

imaginação para a concretização do fato. Logo, se evidencia a necessidade do 

aprimoramento de conteúdos desenvolvidos em sala de aula, com aplicação de 

técnicas laboratoriais e práticas de trabalho de campo. Por ter um caráter prático, a 

disciplina exige um tempo maior na elaboração de atividades laboratoriais e de 

campo, consequentemente a necessidade do acompanhamento da monitoria 

auxiliando nas aulas teóricas, mas principalmente nas práticas e em aulas de campo, 

o projeto de monitoria realizou atendimento individual e também dos grupos de 

alunos, auxiliando no monitoramento da precipitação a partir de pluviômetros 

caseiros, como na coleta de dados de temperatura da superfície de diversos materiais 

dispostos no pátio da FEBF, na coleta de dados atmosféricos de diferentes cidades 

do país, mas em especial de Duque de Caxias, a partir de tal, os alunos passaram a 

tabular e organizar gerando informações e confeccionando gráficos que, 

posteriormente, foram analisados e comparados entre cidades partindo do 

conhecimento dos fatores climáticos, outro material desenvolvido foram 

tirinhas/charges sobre o clima e suas variações, despertando no aluno, futuro 

professor, a possibilidade de construir seu próprio material didático 

 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CULTURA LOCAL E GLOBAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 

Estagiário(s):  
LETICIA MELLO DE SOUZA NASCIMENTO 

Lukas Goncalves Martiniano 

Ramon Santos da Silva 

 
As disciplinas Cultura: o Local e o Global I-A, o Local e o Global II, e o Local e o 

Global IV tratam de temas como a pluralidade e o convívio com as diferenças entre 

culturas e comunidades em relação às transformações do mundo globalizado. 

Baseadas em conceitos da Filosofia, da Sociologia, da Antropologia e das Tecnologias 

de Informação e Comunicação, estas disciplinas contemplam as prescrições das Leis 

10.639 e 11.645. Cultura:o local e o global I-A(CLG I) trata dos instrumentos teóricos 

básicos para compreensão dos fenômenos culturais a partir da Antropologia; Cultura: 

o Local e o Global II-A (CLG II) procura apresentar a diversidade cultural e os 

processos de dominação. Aborda temas como a globalização e o consumo, o êxodo 

das populações e os processos de imigração, a difícil relação entre o capital, 

população, indústria cultural e tecnologia. O aprofundamento sobre a diversidade 

cultural e étnica do Brasil e o papel dos meios de comunicação na formação da ideia 

de povo brasileiro é trabalhado em Cultura: o Local e o Global IV-A (CLG IV). As três 

disciplinas são obrigatórias, direcionadas a todos os cursos da FEBF-UERJ e 

ministradas no quarto e nos dois primeiros períodos das licenciaturas em Pedagogia, 

Geografia e Matemática. Como são obrigatórias e estão presentes nos 4 primeiros 

períodos do curso, as turmas têm entre 30 e 40 alunos matriculados. Trabalhamos 

as três disciplinas adotando a metodologia de práticas criativas baseadas na invenção 

de problemas, relacionando a teoria com a prática da pesquisa de campo, a realização 

de pequenos documentários em vídeo e a criação de blogs, sites, feiras culturais 

como formas de avaliação. Para isto utilizamos os recursos da Central de Produção 

Multimídia Kaxinawá (CPMK), que engloba os Laboratórios de Som, de Rádio e o 

Laborav, Laboratório de Recursos Audiovisuais da FEBF. O objetivo destas práticas é 

fazer com que nossas aulas ultrapassem a mera transmissão de conteúdo em sala 

de aula. Acreditamos que, assim, estimulamos os futuros professores a produzir 

novos conhecimentos e a criar seu próprio material didático. Estas práticas estão em 

sintonia com a subjetividade dos jovens contemporâneos, que já nascem conectados 

aos dispositivos tecnológicos, evitando a evasão escolar, tanto na própria FEBF 

quanto futuramente, nas salas de aula das escolas e colégios. Diante das 

características teóricas e práticas de nossa metodologia, torna-se imprescindível o 

auxílio de monitores para auxiliar nas atividades em sala de aula e nos diversos 

laboratórios da CPMK/FEBF, que incluem a preparação dos alunos para a discussão 

de textos; registro de atividades em sala de aula, como a apresentação de 

trabalhos;produção, exibição e discussão de documentários; organização de 

seminários e de oficinas de audiovisual, de rádio e sonoras, entre outras. Ao 

realizarem estas diversas atividades, os monitores estarão se capacitando para uma 

vida acadêmica e um exercício profissional mais criativo e inovador. 

 
E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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CULTURA O LOCAL E O GLOBAL IA E AS LEIS 10.639 E 11.645 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PEDRO ALVIM LEITE LOPES 

Estagiário(s):  
Alice Barreto Ferreira 

Gisele Sabino da Silva 

Juliana Lopes de Cerqueira 

Rayane Sousa Sales da Cunha 

 
A apresentação do projeto de monitoria "Cultura: o Local e o Global IA e as Leis 

10.639 e 11.645" será realizada pelas bolsistas, com auxílio de voluntários bolsistas 

de outros projetos e não bolsistas e abordará as atividades desenvolvidas junto aos 

alunos na disciplina em oficinas, laboratórios e atividades de campo contemplando 

as relações entre antropologia, sociologia e educação, com ênfase na diversidade 

cultural no Brasil e as leis supracitadas que contemplam o ensino de cultura e história 

africana, afro-brasileira e indígena. Dentre as atividades de monitoria, articulando 

ensino, pesquisa e extensão em parceria com outros projetos da unidade, sobretudo 

o da Rádio Kaxinawá da FEBF-UERJ, serão destacadas a gravação de músicas no 

estúdio de gravação da FEBF em parceira com o programa de extensão PROMOVIDE, 

de música congolesa por parte de alunas em situação de refúgio originárias da 

República Democrática do Congo e de Angola, alunas de escola da rede de Duque de 

Caxias; a gravação de radionovela com temática sobre racismo e preconceito 

linguístico em sala de aula; programas de rádio gravados pelos alunos da disciplina 

com auxílio dos monitores com temáticas relativas às leis em questão; aulas de 

campo acompanhadas também pelos monitores tais como a visita ao MAR, na 

exposição sobre o Samba, seguidas de atividades em sala; participação dos 

monitores em oficinas de música, áudio, rádio nas visitas de escolas da rede do 

município à FEBF e auxílio a outras atividades e projetos na unidade tanto de 

monitoria, quanto relativas a outras áreas do ensino, bem como a pesquisa e 

extensão. Dentre as questões abordadas na ementa do curso e que fazem parte das 

atividades acima listadas dos monitores e também de sua atuação de auxílio aos 

alunos em sala, nas oficinas e no estúdio de rádio e no de som da FEBF, bem como 

através de redes sociais, podemos destacar as relativas ao etnocentrismo, 

preconceito cultural, linguístico, racial entre outros, alteridade, diversidade cultural 

no Brasil, culturas afro-brasileiras e indígenas, dentre as quais destacamos 

quilombolas e indígenas do Estado do Rio de Janeiro e indígenas na cidade, inclusive 

indígenas na universidade, e como essas temáticas podem ser abordadas em sala de 

aula no ensino fundamental e médio. Serão apresentados trechos de videoclipes e 

músicas gravadas no estúdio da FEBF, programas de rádio dos alunos da disciplina, 

memes realizados após visita ao Museu dos Memes, exposição virtual e no Museu da 

República, sobre a temática acima, e curta metragens em parceria com os projetos 

de extensão da Rádio Kaxinawá e Baixada Metal sobre diversidade cultural, musical 

e étnica em Duque de Caxias realizados com auxílio dos monitores. 

 
E-mail: pedroleitelopes@hotmail.com 
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CULTURA O LOCAL E O GLOBAL IIA E AS LEIS 10.639 E 11.645 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PEDRO ALVIM LEITE LOPES 

Estagiário(s):  
Alice Barreto Ferreira 

Priscila Adolfo de Souza Nascimento 

Tatiana Rebelo Soares da Silva 

Tayná da Silva Santos 

 
A apresentação do projeto de monitoria "Cultura: o Local e o Global IIA e as Leis 

10.639 e 11.645" será realizada pelas bolsistas, com auxílio de voluntários bolsistas 

de outros projetos e não bolsistas e abordará as atividades desenvolvidas junto aos 

alunos na disciplina em oficinas, laboratórios e atividades de campo contemplando 

as relações entre antropologia, sociologia e educação, com ênfase na diversidade 

cultural no Brasil e as leis supracitadas que contemplam o ensino de cultura e história 

africana, afro-brasileira e indígena. Dentre as atividades de monitoria, articulando 

ensino, pesquisa e extensão em parceria com outros projetos da unidade, sobretudo 

o da Rádio Kaxinawá da FEBF-UERJ, serão destacadas a gravação de músicas no 

estúdio de gravação da FEBF em parceira com o programa de extensão PROMOVIDE, 

de música congolesa por parte de alunas em situação de refúgio originárias da 

República Democrática do Congo e de Angola, alunas de escola da rede de Duque de 

Caxias; a gravação de radionovela com temática sobre racismo e preconceito 

linguístico em sala de aula; programas de rádio gravados pelos alunos da disciplina 

com auxílio dos monitores com temáticas relativas às leis em questão; aulas de 

campo acompanhadas também pelos monitores tais como a visita ao MAR, na 

exposição sobre o Samba, seguidas de atividades em sala; participação dos 

monitores em oficinas de música, áudio, rádio nas visitas de escolas da rede do 

município à FEBF e auxílio a outras atividades e projetos na unidade tanto de 

monitoria, quanto relativas a outras áreas do ensino, bem como a pesquisa e 

extensão. Dentre as questões abordadas na ementa do curso e que fazem parte das 

atividades acima listadas dos monitores e também de sua atuação de auxílio aos 

alunos em sala, nas oficinas e no estúdio de rádio e no de som da FEBF, bem como 

através de redes sociais, podemos destacar as relativas ao etnocentrismo, 

preconceito cultural, linguístico, racial entre outros, alteridade, diversidade cultural 

no Brasil, culturas afro-brasileiras e indígenas, dentre as quais destacamos 

quilombolas e indígenas do Estado do Rio de Janeiro e indígenas na cidade, inclusive 

indígenas na universidade, e como essas temáticas podem ser abordadas em sala de 

aula no ensino fundamental e médio. Serão apresentados trechos de videoclipes e 

músicas gravadas no estúdio da FEBF, programas de rádio dos alunos da disciplina, 

memes realizados após visita ao Museu dos Memes, exposição virtual e no Museu da 

República, sobre a temática acima, e curta metragens em parceria com os projetos 

de extensão da Rádio Kaxinawá e Baixada Metal sobre diversidade cultural, musical 

e étnica em Duque de Caxias realizados com auxílio dos monitores. 

 
E-mail: pedroleitelopes@hotmail.com 
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DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: AVANÇOS E DESAFIOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIA FAISSAL DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Camila Silva e Silva 

Caroline de França Sousa 

 
Alinhado aos movimentos internacionais de universalização da educação básica, 

iniciados na década de 90 do século passado, as políticas de educação inclusiva, 

desde então, vêm sendo assumidas no cenário educacional brasileiro. Essas políticas, 

mesmo que atualmente sob ataques, preveem a construção de sistemas de ensino 

capazes de acolher e construir propostas pedagógicas nas quais grupos que vivem 

intensamente processos históricos de exclusão de direitos possam ter acesso, sem 

discriminação, a educação pública e gratuita, com garantia de inserção nos processos 

de ensino e aprendizagem. Nesse âmbito, os sistemas de ensino, sobretudo as 

escolas, estão sendo chamados a ressignificar suas políticas e práticas educacionais 

e pedagógicas. Assumir que a escola é lugar por direito de todos, é assumir o princípio 

da diversidade como constitutivo do humano. De tal forma, sustentados pelas 

diretrizes políticas atuais, é urgente problematizar e ressignificar, na formação inicial 

e continuada de professores, questões relacionadas as capacidades das pessoas com 

deficiência, as diferenças étnicas, a desigualdade de gênero, a diversidade da 

orientação sexual, das filiações religiosas, etc. Para o desenvolvimento de tal tarefa, 

é imprescindível uma relação mais aprofundada entre o corpo discente, docente e a 

educação básica. Esse estreitamento de laços, viabiliza a construção de propostas de 

formação de professores que, tendo como foco as tensões, os limites e as 

possibilidades dos sistemas educacionais inclusivos, seja pautada pelo diálogo, pela 

pluralidade de perspectivas e pelo aprofundamento teórico a partir das práticas 

cotidianas escolares. O trabalho desenvolvido nessa disciplina, incluindo a monitoria, 

é sustentado pelos princípios da perspectiva histórico-cultural de desenvolvimento 

humano (VYGOTSKi, 1997) e, fortemente inspirada, nos estudos sobre Direitos 

Humanos e Educação (CANDAU,1995; 2013). Inserido no escopo dessa disciplina, 

está um Projeto de Extensão pensado e executado em parceria com o Fórum 

Permanente de Educação Especial da Baixada Fluminense (FPEEBF), denominado 

Laboratório Educação e Diferenças (LED/FEBF), cujo foco são as políticas e práticas 

de Educação Inclusiva. Esse projeto também é lócus de engajamento da monitora. 

Ainda, as atividades desenvolvidas nessa disciplina dialogam com as atividades e 

pesquisas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Humano, Educação 

e Diferenças (GEDH/UERJ). Isto posto, o trabalho de atuação da monitora vem sendo 

articulado no tripé ensino, pesquisa e extensão, de forma que a mesma posso 

vivenciar as principais esferas que compõem a universidade, contribuindo assim para 

uma formação acadêmica reflexiva e crítica. 

 
E-mail: faissalflavia@gmail.com 
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ENTRE LETRAS E SINAIS: LIBRAS, INTERPRETAÇÃO E APRENDIZAGEM NA 

ESCOLA REGULAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIA FAISSAL DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Joyce dos Santos Leite 

 
A Língua Brasileira de Sinais é uma forma de comunicação e expressão oriunda das 

comunidades surdas do Brasil, sendo uma língua com estrutura gramatical própria, 

oficializada pela lei 10.436/02 e regulamentada pelo decreto 5626/05. Este Decreto 

em seu Art. 3, prescreve que a Libras deve ser inserida como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, 

em nível médio e superior, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema 

federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. No art. 3 ainda diz que todos os cursos de licenciatura, assim como, o 

curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso 

de Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério. Neste sentido, este projeto 

ao qual concorre ao Programa de Monitoria da Sub-Reitoria de Graduação se justifica 

por contemplar e contribuir com as prescrições contidas no Art. 3 do referido decreto 

5626/05. No âmbito da FEBF, esta disciplina está inserida nos 3 cursos de 

licenciatura: Pedagogia, Matemática e Geografia. Assim, por meio do Programa de 

Monitoria vimos desenvolvendo ações educativas que promovem uma iniciação 

acadêmico-científica no âmbito do ensino, pesquisa e extensão pela monitora no 

âmbito da FEBF. Este Campus é uma unidade externa da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro instalada na região da Baixada Fluminense, no município de Duque de 

Caxias. Mediante ao exposto, neste projeto a monitora realiza atividades de ENSINO, 

assessorando as atividades didático-pedagógicas realizadas nas disciplinas de Libras, 

ofertadas nos diversos cursos de Licenciaturas da FEBF; PESQUISAS por meio de 

investigações, junto ao professor da disciplina de Libras, obtendo dados de como está 

ocorrendo o ensino-aprendizagem da Língua de Sinais na FEBF; e EXTENSÃO por 

meio de mini-cursos e oficinas ofertados à comunidade da FEBF. Consideramos ser 

significativa a execução deste Programa de Monitoria, por entendermos que este 

possa contribuir de forma relevante para o aprimoramento profissional dos 

acadêmicos desta Unidade com ações que possibilitem a uma melhor qualidade de 

ensino, pesquisa e extensão na área da Língua Brasileira de Sinais no contexto da 

FEBF. Justifico também este projeto de monitoria por buscar incentivar compromissos 

a aluna monitora, dentre eles o desenvolvimento de autonomia, o aumento do senso 

de responsabilidade e a ampliação do vínculo do professor e monitor com a 

comunidade acadêmica da FEBF. 

 
E-mail: faissalflavia@gmail.com 
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EXPERIÊNCIAS COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: NOVOS 

OLHARES E NOVAS CONCEPÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELOISA JOSIELE SANTOS CARREIRO 

Estagiário(s):  
Nayara de Oliveira Nunes 

 
O trabalho de monitoria de Educação Infantil I tem provocado muitas reflexões sobre 

questões relacionadas à formação docente, não somente pelo estudo das teorias 

trabalhadas na disciplina como também no desenvolvimento das atividades de 

planejamento e de acompanhamento das aulas junto à professora Heloisa Carreiro. 

A experiência se amplia através da produção de materiais para apresentação ou 

realização de atividades com a turma, na sustentação de um diálogo com os 

estudantes para auxiliá-los nas atividades ou em dúvidas com a disciplina. A 

metodologia utilizada se pauta em aulas expositivas, na dinamização de oficinas na 

Universidade que se articulam com os conceitos estudados, na produção de um 

caderno de campo pelos alunos que é composto por relatórios reflexivos sobre as 

aulas e sobre os teóricos estudados durante o período, a disciplina relaciona aspectos 

históricos, políticos, sociológicos e pedagógicos da infância dialogando com autores 

como Molisani e Nhary (2018), Qvortrup (2011). Conta também, com a produção de 

artigos para apresentações em atividades acadêmicas e na pesquisa de obras do 

campo da Educação Infantil, este ano as buscas foram feitas na biblioteca da 

Faculdade de Formação de Professores (FFP), em continuidade a atividade produzida 

pela monitora anterior, e na Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED). Além disso, é necessária a produção de relatórios semanais sobre 

as atividades desenvolvidas durante a semana, que auxiliam no acompanhamento 

do que está sendo produzido e se está de acordo com os objetivos da bolsa. As 

pesquisas resultaram na apresentação para a turma de Educação Infantil I dos 

materiais encontrados na biblioteca da FFP e na ANPED e colaboraram para que eu 

encontrasse materiais para realização da minha monografia. A produção dos artigos 

junto com a professora Heloisa Carreiro, resultaram na aprovação para apresentação 

em dois congressos, o X Seminário Internacional Redes e o II Congresso de estudos 

da Infância. Os materiais produzidos e pesquisas de alguns livros de literatura, para 

as aulas, contribuíram para o bom andamento da disciplina e para a minha inserção 

durante as aulas. O trabalho como monitora de Educação Infantil I vêm contribuindo 

muito para a minha formação acadêmica, as leituras durante a disciplina me 

concederam novas concepções de infância, de criança e de Educação Infantil, 

colaboram para o meu desenvolvimento profissional. Assim como as participações 

nos planejamentos de aulas, as produções de materiais que as dinamizam e a 

elaboração de artigos científicos criaram um novo olhar sobre a minha formação 

universitária, compreendendo que nós estudantes podemos estar vinculados a 

movimentos muito interessantes, que auxiliam na nossa formação docente. 

 
E-mail: helo.carreiro.uerj.ffp@gmail.com 
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EDUCAR E A SENSIBILIZAÇÃO DO OLHAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HELENICE MIRABELLI CASSINO FERREIRA 

Estagiário(s):  
Clara Lauria Callado 

 
Ao longo do curso de Pedagogia, temos contato com muitos autores e conceitos 

teóricos que participam em nosso alargamento de horizontes, desconstrução de 

estigmas e tessitura de reflexões e compreensões acerca da educação e da infância, 

principalmente. Entretanto, trago aqui a reflexão sobre uma atitude relacionada à 

prática, que surgiu durante as aulas de Infância e Cultura e que pôde se aprofundar 

na monitoria da disciplina. Trata-se da compreensão acerca da importância de uma 

sensibilidade no olhar, ao se trabalhar com educação, que acredito que todo educador 

(em formação inicial ou continuada) deveria construir. O texto Formação Estética: 

Em Busca do Olhar Sensível, Karina Sperle Dias (2009) nos leva a refletir sobre a 

formação da sensibilidade nas crianças e como o(a) educador(a) tem papel 

fundamental nessa formação, a partir de suas práticas em sala e das atividades que 

propõe. Criar espaços e momentos que oportunizem que elas se expressem, 

alarguem e enriqueçam suas experiências, aprimorando suas ferramentas e 

possibilidade de diálogo, troca, e a compreensão da realidade que as cerca são, de 

acordo com a autora, questões de fundamental importância que deveriam participar 

da reflexão e do modus operandi de cada professor. Assim, para poder pensar na 

sensibilização do educando, precisamos pensar na sensibilização do educador, pois 

se os próprios educadores não exercitarem sua sensibilidade, como conseguirão 

oportunizar tal exercício nas crianças? Devemos, então, buscar um olhar sensível 

para que possamos nos permitir compartilhar experiências de real significação com 

as crianças. Esse olhar que é o da curiosidade, da descoberta, que procura refletir e 

ver além. Perceber cores, luzes, sombras, formas, materiais, semelhanças, 

diferenças, pequenos detalhes... É uma prática que pressupõe manter-se atento e 

sensível ao que se passa, de olhos bem abertos (e também ouvidos) sempre na busca 

de perceber o que não se percebe à primeira vista. Requer essa minuciosidade, essa 

atenção e falta de urgência. Para que possamos buscar e desvendar o belo – que 

está em toda parte. Da mesma forma, a escuta, o respeito, a consideração pelas 

ideias e sugestões das crianças são elementos fundamentais nesse processo, que 

está circunscrito na formação de sujeitos críticos e autônomos com potencial criativo 

e de atitudes empáticas e solidárias. Compreender as singularidades, 

particularidades e diferenças se faz essencial. Assim, nos proponho o início de uma 

interação com as crianças de ouvidos mais atentos e percepção mais aguçada, de 

sensibilidade e passividade (no sentido de se permitir passar). Que possamos estar 

em permanente busca desse olhar sensível, que nos proporciona interações tão ricas 

e autênticas, a fim de construir práticas cotidianas plenas de significado e coerência. 

Referência: DIAS, K. Formação estética: em busca do olhar sensível. In: PASSOS, 

M.; PEREIRA, R. Identidade, Diversidade: práticas culturais em pesquisa. R.J.: 

Faperj, 2009. 

 
E-mail: tucassino@gmail.com 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA - ENTRE EXPERIÊNCIAS E 

NARRATIVAS COM OS COTIDIANOS ESCOLARES 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LORENA LOPES PEREIRA BONOMO 

Estagiário(s):  
Tadeu Lima de Souza 

 
O estágio está no eixo central na formação docente. Neste sentido, a disciplina 

Estágio Supervisionado I em Geografia é um momento privilegiado na licenciatura 

pois possibilita pôr em relevo o pensamento a respeito da epistemologia da geografia 

escolar, compreendida como campo de investigação. Essa aproximação interessada 

na reconstrução deste campo em diálogo com a escola permite tensionar e 

desnaturalizar a ideia de que esta se constituiria apenas como o local do fazer e não 

do pensar, reunindo assim teoria e prática, pesquisa e ensino. Neste sentido, mostra-

se importante repensar o papel das experiências de estágio na formação inicial do 

professor e em sua práxis, o que incide na necessidade de reorientação do perfil 

teórico dos conteúdos tratados na disciplina, bem como redefinição. As atividades de 

monitoria iniciaram em março, com a participação do bolsista em atividades no CRIAS 

- Ateliê de Geografias das infâncias, grupo de pesquisa e produção sobre ensino de 

geografia coordenado pela professora orientadora. O grupo tem feito reflexões sobre 

os conceitos de experiência e narrativa, em Walter Benjamin, trabalhando a partir 

das leituras do autor e da partilha de narrativas escritas pelos participantes do grupo. 

Ressalta-se, portanto, o investimento na estreita relação entre ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito universitário. A disciplina não foi oferecida em 2019.1, portanto, 

o papel do monitor esteve relacionado ao amadurecimento teórico e à preparação de 

instrumentos de apoio às atividades do próximo semestre. Nesse sentido, o monitor 

esteve na Coordenadoria de ensino da rede estadual (Metro V) e na Secretaria 

Municipal de Educação de Duque de Caxias (SME) buscando caminhos institucionais 

para o estreitamento da relação entre Universidade e escola através do estágio. A 

SME solicitou um projeto para formalizar a intenção de parceria e na Metro V 

apontou-se a necessidade de seguir trâmites burocráticos já estabelecidos. Três 

escolas do entorno da FEBF foram visitadas e uma tabela com os dias e horários das 

aulas de geografia servirá de apoio para alguns estudantes que optarem por realizar 

o estágio em escolas do entorno do campus. A monitoria na referida disciplina 

permite o aprofundamento da experiência do estágio, garantindo a ampliação das 

aprendizagens e avaliação do potencial das estratégias metodológicas em pesquisa 

para a realização de investigações sobre a escola e o ensino de geografia. Desse 

modo, a monitoria pretende garantir o acompanhamento ainda mais cuidadoso dos 

estudantes no que se refere o debate de docência que perpassa toda a formação. 

 
E-mail: lorenbonomo@hotmail.com 
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FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES PARA A EJA NO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JAQUELINE LUZIA DA SILVA 

Estagiário(s):  
Janahina de Oliveira Batista 

 
O presente trabalho tem por objetivo investigar a importância da formação inicial de 

profissionais para atuarem na Educação de Jovens e Adultos (EJA), buscando-se 

analisar a prática da disciplina de EJA, as principais discussões fomentadas nas aulas 

com os alunos e alunas do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e as aprendizagens construídas no decorrer da disciplina. Para atingir 

esse objetivo, são trabalhadas as principais concepções que norteiam o campo da 

EJA na atualidade, marcado pela destituição de direitos e por políticas efêmeras e 

descomprometidas com a realidade dos sujeitos da EJA. Além disso, são trazidas as 

impressões e avaliações dos alunos e das alunas que cursaram a disciplina. Embora 

se trate de uma disciplina teórica, a cada período, os alunos são convidados a visitar 

uma escola de EJA. Traçamos uma parceria interessante com o Centro Municipal de 

Referência de EJA (CREJA), que é composto por uma escola exclusiva de Ensino 

Fundamental para jovens e adultos. Esta escola nos recebe e os estudantes da UERJ 

têm a oportunidade de visitar salas de aula, sala de leitura e outros espaços onde os 

alunos da escola convivem. Outra atividade desenvolvida pela monitora, juntamente 

com a professora diz respeito a uma vídeo-aula, que promove um diálogo entre o 

conteúdo trabalhado e vídeos que retratam ou se relacionam com a educação para 

jovens e adultos. As principais aprendizagens relatadas pelos estudantes foram: a 

importância da disciplina EJA no curso de Pedagogia; a identificação com a EJA e o 

despertar do interesse pela área; o conhecimento aprofundado do campo da EJA; a 

importância da leitura e da compreensão dos estudos de Paulo Freire; o diálogo entre 

a disciplina de EJA e as outras disciplinas (Movimentos Sociais, Políticas Públicas 

etc.); a relevância do conhecimento da história da EJA; a valiosa contribuição dos 

textos selecionados e trabalhados na disciplina; a visita ao CREJA; a didática da 

professora; as avaliações justas e a autonomia adquirida. Com relação às 

aprendizagens construídas no decorrer da disciplina, percebemos que os estudantes 

de Pedagogia saem da disciplina com uma compreensão importante da Educação de 

Jovens e Adultos. Eles relataram, ao final do semestre, como aprenderam questões 

relevantes sobre a EJA. Alguns chegam a dizer o quanto desejam trabalhar na EJA. 

Outros já começam a se inserir em bolsas de monitoria, iniciação científica e iniciação 

à docência na área da EJA. Outros, ainda, passam a frequentar espaços de discussão 

sobre a área, como os Fóruns de EJA e eventos sobre o tema. Os resultados trazidos 

apontam que a disciplina atinge seus objetivos, no sentido da compreensão do que 

é a modalidade, dos sujeitos atendidos, das especificidades do campo e desperta nos 

estudantes o desejo de aprofundar estudos e ingressar profissionalmente na área. 
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INTRODUÇÃO À PEDAGOGIA: OS DESAFIOS DA PROFISSÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DE LOURDES DA SILVA 

Estagiário(s):  
Anna Helena de Carvalho Feliciano 

Maria Fernanda Batista Bittencourt Guimarães 

 
A monitoria na disciplina de Introdução à Pedagogia compreende ser um auxílio ao 

professor, em tempo que se aprende com o docente na dinâmica com a matéria e 

com os alunos. Dentre os afazeres estão: participar do planejamento do programa 

do curso com o professor; manter constante pesquisa de novos trabalhos publicados 

sobre o tema em revistas acadêmicas e livros; selecionar, juntamente com a 

professora, o material didático para uso; facilitar a disponibilização dos textos aos 

alunos; analisar, juntamente com o professor, o perfil das turmas para selecionar os 

recursos e abordagens mais eficazes; controlar a listagem de presença e levantar os 

problemas relativos às faltas e atrasos dos alunos; auxiliar com dúvidas na 

montagem dos trabalhos; fornecer informações aos alunos, mediando a relação do 

docente com as turmas; reservar salas e outros recursos necessários às aulas. 

Durante as aulas, os monitores participam da explanação do texto e, após, do debate. 

Ao mesmo tempo que compartilha conhecimentos, exercita sua didática, sua prática 

pedagógica e melhora sua visão científica sobre o assunto. Estas práticas e esse 

convívio com a orientadora são riquíssimos para a formação, principalmente para 

atuação em sala de aula. A vivência neste espaço contribui na formação no panorama 

geral, mas a formação da sua rede própria de conhecimentos, podendo experimentar 

do conteúdo da disciplina com outra visão, diferente de quando frequentou a mesma 

como aluna. O retorno à disciplina contribuiu para repensar a teoria estudada 

anteriormente, bem como rever como aquele conteúdo trouxe outros significados 

para o curso e a profissão. A experiência da monitoria acaba por sair da sala de aula, 

e através do enriquecimento teórico, torna-se um caminho para a produção cientifica. 

O presente trabalho busca analisar duas perspectivas distintas vividas através da 

monitoria de Introdução à Pedagogia, analisando continuidades, descontinuidades, 

pontos em comum e divergentes. Como a monitoria encaminhou a produção cientifica 

e em que sentido fez esse caminho, seja através do trabalho de conclusão de curso 

elaborado por uma das monitoras, ou, a produção de um artigo pela outra, partindo 

de uma "mesma" experiência e chegando a resultados distintos. Além da contribuição 

na formação docente e na produção cientifica, cabe ressaltar a importância do 

monitor e da disciplina para os alunos, que normalmente fazem a matéria no primeiro 

período, levando também em consideração, a extinção da mesma no novo modelo 

curricular que será implementado em 2020.1. 
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INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA NATUREZA NO CURSO DE PEDAGOGIA - 

CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO DE MONITORIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA DE O. DOGLIO BEHRSIN 

Estagiário(s):  
Juliana Rocha de Sousa 

 
A disciplina Ciências da Natureza: conteúdo e método I é uma disciplina obrigatória 

do curso de Pedagogia, que articula conceitos teóricos básicos e metodologias para 

o seu desenvolvimento na Escola Básica. Assim sendo, demanda uma série de 

atividades práticas, como visitas a escolas, museus de ciências, produção de 

materiais didáticos e experimentos. No desenvolvimento de tais atividades a 

presença do monitor é extremamente importante, atuando na organização dos 

materiais para as aulas práticas, produção de materiais didáticos e acompanhamento 

das turmas nas atividades fora do espaço da universidade. O primeiro item da ementa 

é o conceito de ciência/ciências e método(s) científico(s), por esta razão geralmente 

as aulas são iniciadas com as perguntas: O que é ciência para você? Quem trabalha 

com ciência? Quais são as características dessa pessoa? O que faz quem trabalha 

com ciência? Tendo como objetivo levantar as concepções dos/das alunos/as sobre 

as questões propostas. Com frequência as ideias que que os/as alunos/as trazem 

para a disciplina sobre ciência e cientista se assemelham profundamente ao 

identificado por Gil Peres et al (2001) entre escolares ou mesmo professores: sendo 

uma concepção rígida da Ciência, aproblemática, ahistórica, impirico-indutivista, 

ateórica, descontextualizada e socialmente neutra, além de individualista e elitista, 

exercida quase que exclusivamente por homens, brancos, gênios solitários, que 

realizam de jaleco branco, experimentos no laboratório. Buscando desconstruir tais 

ideias, tem-se trabalhado na disciplina com a utilização de artigos, textos literários, 

vídeos, bem como com a biografia de mulheres cientistas, principalmente brasileiras 

e em especial, negras, de diversas áreas científicas. Após a apresentação de 

biografias tem-se pedido aos/às alunos/as para produzirem livros infantis com a 

história de uma cientista a sua escolha e estabeleçam a faixa etária a qual se 

destinam. Também é apresentada a alternativa da produção de jogos didáticos 

relacionados à biografia de uma ou mais cientistas. O objetivo desta atividade é que 

as turmas, compostas em sua maioria por mulheres e muitas delas, negras possam 

se identificar com as cientistas e suas histórias de vida, que em muitas circunstâncias 

parecem com as suas próprias histórias. A produção dos livros e jogos exige um 

tempo para além da sala de aula, no qual a assistência da monitora tem sido 

fundamental, equilibrando orientação precisa com sensibilidade para valorizar e 

estimular a criatividade dos/as estudantes na confecção dos trabalhos. Uma vez 

prontos, a apresentação dos livros e jogos sobre as cientistas não tem se restringido 

à sala de aula da disciplina. Os materiais produzidos têm sido utilizados em eventos 

diversificados, como oficinas, contação de história, palestras e exposições, que têm 

contado com a participação da monitora da disciplina e alunas voluntárias e têm se 

tornado um recurso empírico rico para reflexão, análise e escrita de artigos. 
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MAQUETE TOPOGRÁFICA COMO FORMA DE APRENDIZAGEM NA 

DISCIPLINA METODOLOGIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICA EM GEOGRAFIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CLAUDIA RAMOS SACRAMENTO 

Estagiário(s):  
Nikoly Barbosa da Silva 

 
A disciplina de Metodologias e Práticas Pedagógicas em Geografia busca trabalhar 

com diferentes formas metodológicas para ensinar esta disciplina. Dentre todas 

atividades, a maquete é uma delas, construída em sala de aula para trabalhar 

diversos conteúdos a partir dela. Esta é realizada numa turma de terceiro período da 

graduação em Licenciatura de Geografia. O objetivo deste trabalho é evidenciar 

metodologicamente o uso da maquete como importante recurso didático para o 

ensino da geografia, por possibilitar um maior auxílio na compreensão do espaço 

geográfico, assim como, as relações entre sociedade, natureza e a diferenciação das 

escalas nos planos tridimensionais. A visualização tridimensional permite com que os 

alunos consigam abstrair dados e informações importantes sobre áreas especificas 

de análise. A cartografia topográfica nesse sentido possibilita que os alunos através 

dos entendimentos teóricos sobre dimensão de escalas e curvas de nível consigam 

entender as relações entre os planos bidimensionais e tridimensionais. Assim, a 

maquete pode trazer diversos exemplos de dimensões do espaço geográfico podendo 

ser muito utilizada como práticas didático-pedagógicas no ensino da geografia física. 

"(...) a maquete aparece como o processo de restituição do 'concreto' (relevo) a 

partir de uma 'abstração' (curvas de nível), centrando-se aí sua real utilidade, 

complementada com os diversos usos deste modelo concreto trabalhado pelos 

alunos" (SIMIELLI et al., 1992, p. 6). A maquete topográfica realizada em sala tem 

relação direta com outra metodologia desenvolvida O Trabalho de Campo no Forte 

do Leme, no qual os estudantes constroem as maquetes para compreenderem o 

relevo e a ocupação urbana do espaço dos bairros do Leme e Copacabana vistas ao 

visitar o morro do Forte do Leme. Para tanto, os materiais usados são: placa de 

isopor, EVA (com cores especificas), cópia mapa topográfico dos morros da região, 

tesoura, cola branca, cola de isopor, areia, tinta plástica azul e pincel. A carta 

topográfica é utilizado em dois momentos: o primeiro para tirar as marcações no EVA 

para traçar as curva de nível e o segundo para colar a cópia da carta na placa de 

isopor e em seguida os modelos das curvas para que os alunos consigam melhor 

manuseá-la, além da visibilidade tridimensional dos morros bem como consigam 

visualizar as ruas, costa e oceano. As cores do EVA estão de acordo com a 

colorometria para combinação de cores, logo, as usadas foram verdes claro, verde 

escuro, bege, amarelo, laranja, vermelho, marrom e preto. A tinta azul foi usada 

para pintar o oceano e a laguna e a areia foi usada para fazer a extensão da costa 

na área analisada. Como resultados, evidencia que, o uso da maquete topográfica 

como recurso didático-metodológico é relevante para o ensino do espaço geográfico 

por fazer com que através desse tipo de metodologia, os alunos consigam enxergar 

em dimensões distintas como por exemplo a elevação dos relevos. 

 
E-mail: anaclaudia.sacramento@hotmail.com 
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MONITORIA DISCIPLINA EDUCAÇÃO ESTÉTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GUSTAVO REBELO COELHO DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Marco Aurelio da Conceicao Correa 

Marco Aurelio da Conceição Correa 

Marcos Borges dos Santos Júnior 

Suelem Costa de Assunção 

William Mathias Moreira 

 
Trata-se de uma disciplina obrigatória oferecida a 4 turmas de sexto período do curso 

de Pedagogia a cada semestre, sendo 2 destas ministradas pelo supervisor Prof. 

Gustavo Coelho. Esta disciplina tem como foco principal a condição estética da 

formação humana, entendendo-a a partir de uma abordagem ampliada, para além 

do campo limitado às “obras de arte”, tradicional limite desse conceito, entendendo 

portanto a vida humana como acontecimento estético e, sem deixar de ser sempre 

estético, sendo também político. Para tanto, então, articulamos textos dos campos 

da antropologia, da filosofia, da linguística e da educação, com recursos audiovisuais 

como músicas, imagens e filmes, assim como sugerimos aos estudantes, eventos, 

seminários, encontros, festas e manifestações populares presentes em nossa cidade, 

como atividades também necessárias a uma mais intensa experiência e compreensão 

das bases teóricas e das premissas práticas do curso. Inclusive, como trabalho final 

da mesma, por dois semestres seguidos, fizemos uma espécie de festival de 

linguagens estéticas plurais, onde cada grupo de estudantes oferece aos demais a 

experiência de entrar em contato com alguma manifestação estética, seminário que 

também demanda alguma organização e acompanhamento específico, no qual, a fim 

de garantir uma gestão mais atenta, a monitoria teve papel fundamental. Levando 

em conta, então, o alto quantitativo de alunos em cada turma, e as limitações de 

espaçotempo dos encontros em sala de aula, lançamos mão de uma plataforma 

online com contínua atividade dos monitores onde concentramos outras leituras, 

artigos de jornais, vídeos extras, comentários em torno de questões atuais, assim 

como convites para eventos culturais presenciais não obrigatórios, embora 

importantes, fora dos horários de sala. Cabe destacar que os monitores foram 

também incorporados ao Grupo de Pesquisa liderado pelo Prof. Gustavo Coelho, 

vinculado tanto ao ProPEd quanto ao PPGECC, aprofundando assim suas leituras na 

área e abrindo possíveis temas de pesquisa em suas trajetórias futuras. Isso ficou 

ainda mais evidente no semestre de 2019.1 quando William Mathias e Marcos Borges, 

atuais bolsistas, chegaram a a presentar à turma seus atuais estudos que costuram 

a dimensão estética à questão racial. Tal característica, como já pude experienciar 

nos últimos semestres, expande as demandas da atuação docente, especialmente na 

relação mais aproximada que se acaba tendo com os estudantes que, porventura, 

passem a alimentar mais detidamente, interesses nas questões da dimensão estética 

da formação humana, e que, sendo assim, tomem tal campo de estudos como 

alternativa aos seus futuros interesses de pesquisa para além do espaçotempo da 

disciplina propriamente dita. 

 
E-mail: coelhoguga@gmail.com 
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MONITORIA DA DISCIPLINA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 

Estagiário(s):  
Luiza de Medina Coeli 

Matheus Gouvêa Alves Inocêncio 

 
A disciplina de Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva, oferecida pela faculdade 

de Educação da UERJ, é destinada aos alunos de licenciaturas variadas e tem como 

objetivo, através de aulas teóricas e práticas, capacitar os futuros educadores a 

lidarem com a diversidade encontrada nas escolas. Nas aulas teóricas, os alunos 

aprendem sobre especificidades do público-alvo da educação especial e também 

sobre a legislação que ampara tanto a educação especial quanto a educação 

inclusiva. Já nas aulas práticas, acontecem 6 oficinas: Tecnologias Assistivas para 

computador e apps, Materiais Adaptados, Braille, LIBRAS, Plano Educacional 

Individualizado e Audiodescrição. Atualmente a disciplina é obrigatória para os cursos 

de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, 

História e Química, enquanto que para Artes Visuais, Letras, Matemática e Psicologia 

é uma disciplina eletiva. Logo, além da disciplina proporcionar a convivência de 

diferentes áreas, o trabalho final também explora esse fator ao formar grupos de 

alunos que desenvolvem juntos um material adaptado interdisciplinar. A monitoria 

auxilia na formação de futuros professores ao mesmo tempo que contribui na própria 

formação do monitor, já que a prática proporciona ao bolsista um olhar diferenciado 

quanto a outra área que não é de sua formação inicial, mas que virou uma realidade 

das classes regulares hoje em dia. A elaboração das oficinas pelos monitores nas 

aulas práticas é um momento em que estes têm a oportunidade de ver como as 

especificidades dos alunos podem ser trabalhadas e como muitas barreiras podem 

ser ultrapassadas, assim como também é para o monitor uma oportunidade de 

autoavaliação, tendo em vista que todas as oficinas exigem um relatório contendo o 

parecer do aluno. As oficinas têm despertado bastante interesse dos alunos, pois 

nelas eles buscam soluções e recursos para os desafios discutidos nas aulas teóricas. 

A implementação de novas oficinas que foram feitas a pedidos de ex-alunos só 

reforça a importância do trabalho desenvolvido pela monitoria. A bolsa também 

proporciona a participação na organização de eventos voltados à área de inclusão, 

além da contribuição em pesquisas e o contato e troca de experiências com outros 

bolsistas do NEEI. Relacionado a pesquisa, os monitores e a professora aplicaram nos 

dois últimos semestres um questionário pré e pós disciplina, contendo ambos as 

mesmas perguntas, nos quais, através da comparação dos dois, é analisado o 

desenvolvimento do aluno, mostrando o que este aprendeu, mudança de conceitos 

no que diz respeito à educação inclusiva, além do parecer sobre a disciplina, 

contribuindo em seu desenvolvimento e podendo tornar isso futuramente um projeto 

para além da autoavaliação, com dados suficientes para realizar uma publicação 

relevante. 

 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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MONITORIA EM HISTÓRIA ANTIGA DO OCIDENTE: UM BALANÇO DE 

EXPERIÊNCIAS NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Antiga e Medieval 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LOLITA GUIMARAES GUERRA 

Estagiário(s):  
Gabrielle Anunciação Beato 

 
A Monitoria da disciplina de História Antiga do Ocidente objetiva contemplar uma 

disciplina de 60h de caráter obrigatório para a Licenciatura em História da Faculdade 

de Formação de Professores. Suas exigências em termos de preparação e execução 

de atividades são ressignificadas pela condução, junto à professora supervisora, de 

atividades de monitoria por parte da bolsista. Deve-se considerar que ela é oferecida 

no primeiro período do curso. Este momento de adaptação à rotina universitária 

demanda maior atenção, de forma que a monitoria permite a formação de uma 

equipe para o desenvolvimento do trabalho docente. Supervisionada pela docente, a 

monitora conduz reuniões periódicas com os estudantes para o tratamento cuidadoso 

da bibliografia do curso e auxílio no preparo de textos, complementando suas 

atividades regulares. Os calouros apresentam significativas dificuldades com a 

disciplina, pois seu quadro de referências e a pesada bibliografia demandam uma 

maturidade intelectual que ainda está por ser desenvolvida ao longo da graduação. 

Além disso, a História Antiga ensinada na escola frequentemente não acompanha as 

atualizações desse campo do saber, como observamos nos materiais didáticos e 

currículos, como foi observado pela monitora em diálogo entre suas atividades junto 

à disciplina e seu estágio docente supervisionado (atividade curricular obrigatória 

para a Licenciatura em História). De fundamental interesse para a FFP, a reflexão 

qualificada a respeito dessa questão é uma tarefa difícil, favorecida pelo debate 

conjunto entre estudantes, professora supervisora e monitora. Por fim, é importante 

destacar grande interesse de estudantes da FFP no campo da História Antiga. O 

trabalho da monitora compõe a construção de um campo de atividades no contexto 

da graduação que inspiram e auxiliam a instrumentalização de alunos que desejam 

conduzir suas pesquisas nesse recorte da disciplina. A atividade de monitoria junto à 

professora e os estudantes implica para a monitora na reflexão sobre as 

particularidades das turmas, a seleção de conteúdos e a construção de atividades 

pedagógicas. Ele amplia e aprofunda, tanto para as turmas quanto para a bolsista, o 

quadro de leituras especializadas e o instrumental investigativo e pedagógico, como 

é necessário à formação do professor de história. Assim a monitoria tem fomentado 

o desenvolvimento de uma pesquisa própria, no campo dos estudos de gênero no 

contexto dos discursos sobre as mulheres constituídos na Atenas clássica. Este 

trabalho relata os dois âmbitos de experiências assim ensejadas pela monitoria em 

História Antiga na FFP: um flanco de atuação no campo da pesquisa e da docência 

com vista às atividades pedagógicas da própria formação de professores, outro no 

campo de uma investigação individual, com vistas à construção da monografia de 

final de curso, e amadurecida pelo cotidiano na universidade. 
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MONITORIAS DE ÁLGEBRA E CÁLCULO: PONTOS DE APROXIMAÇÃO E 

RUPTURAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 

Estagiário(s):  
Rayssa Ribeiro Meireles 

 
Introdução É conhecida a dificuldade dos alunos dos cursos de graduação nas 

disciplinas ligadas ao Cálculo Diferencial e Integral e à Álgebra. Pesquisas na área da 

Educação Matemática apontam tal dificuldade e sugerem a realização de um trabalho 

que conjugue aulas teóricas, resolução de problemas, uso de softwares educativos e 

investigação histórica sobre os conceitos abordados. Além disso, sugerem a 

participação ativa dos alunos nas aulas. É necessário que os alunos expressem suas 

compreensões acerca dos assuntos estudados, levantem e verifiquem hipóteses, 

discutam orientações de estudo. Nesse sentido, colaborando para que se coloquem 

em prática todas as sugestões, a presença dos monitores é fundamental. Nesse 

sentido, os objetivos deste estudo são: - Identificar as principais dúvidas que surgem 

durante o processo de ensino; - Refletir sobre os conteúdos ministrados nas 

disciplinas voltadas para o Cálculo e e para a Álgebra; - Discutir sobre os métodos 

de estudo para tais disciplinas. Atividades A fim de contemplar nossos objetivos, as 

atividades realizadas foram: - Diálogo constantemente com os estudantes da 

disciplina, procurando identificar seus anseios e dificuldades; - Esclarecimento de 

dúvidas e resolução de exercícios; - Colaboração na organização de material de 

estudo e correção de avaliações; - Orientação de métodos de estudo dos estudantes. 

Resultados Alcançados Entre os resultados alcançados, destacamos aqueles que 

contemplam o primeiro objetivo mencionado, ou seja, aqueles relacionados às 

dúvidas, estratégias e equívocos cometidos com maior frequência pelos estudantes. 

São eles: - Pouca análise gráfica ou que utilize qualquer outro tipo de representação 

(tabelas, sistemas de setas etc.) em detrimento da análise algébrica das situações; 

- O gráfico como culminância de um processo e não como instrumento para análise 

do comportamento das funções; - Procedimentos algébricos pouco funcionais como, 

por exemplo, o desenvolvimento de funções quadráticas escritas na forma canônica; 

- Procedimentos algébricos equivocados, como, por exemplo, desenvolvimento e 

fatoração de produtos notáveis, operações com potências de mesma base; - Pouca 

recorrência à aritmética e às propriedades dos conjuntos numéricos para levantar, 

validar ou refutar hipóteses algébricas e gráficas. Cabe mencionar apenas que a 

observação destes elementos reforça a necessidade de se repensar o ensino 

tradicional da disciplina e nos conduziu às ações que visam contemplar os outros dois 

objetivos. 

 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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MONITORIAS DE ÁLGEBRA E CÁLCULO: PONTOS DE APROXIMAÇÃO E 

RUPTURAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 

Estagiário(s):  
Yasmin Faios Cunha 

 
Introdução É conhecida a dificuldade dos alunos dos cursos de graduação nas 

disciplinas ligadas ao Cálculo Diferencial e Integral e à Álgebra. Pesquisas na área da 

Educação Matemática apontam tal dificuldade e sugerem a realização de um trabalho 

que conjugue aulas teóricas, resolução de problemas, uso de softwares educativos e 

investigação histórica sobre os conceitos abordados. Além disso, sugerem a 

participação ativa dos alunos nas aulas. É necessário que os alunos expressem suas 

compreensões acerca dos assuntos estudados, levantem e verifiquem hipóteses, 

discutam orientações de estudo. Nesse sentido, colaborando para que se coloquem 

em prática todas as sugestões, a presença dos monitores é fundamental. Nesse 

sentido, os objetivos deste estudo são: - Identificar as principais dúvidas que surgem 

durante o processo de ensino; - Refletir sobre os conteúdos ministrados nas 

disciplinas voltadas para o Cálculo e e para a Álgebra; - Discutir sobre os métodos 

de estudo para tais disciplinas. Atividades A fim de contemplar nossos objetivos, as 

atividades realizadas foram: - Diálogo constantemente com os estudantes da 

disciplina, procurando identificar seus anseios e dificuldades; - Esclarecimento de 

dúvidas e resolução de exercícios; - Colaboração na organização de material de 

estudo e correção de avaliações; - Orientação de métodos de estudo dos estudantes. 

Resultados Alcançados Entre os resultados alcançados, destacamos aqueles que 

contemplam o primeiro objetivo mencionado, ou seja, aqueles relacionados às 

dúvidas, estratégias e equívocos cometidos com maior frequência pelos estudantes. 

São eles: - Pouca análise gráfica ou que utilize qualquer outro tipo de representação 

(tabelas, sistemas de setas etc.) em detrimento da análise algébrica das situações; 

- O gráfico como culminância de um processo e não como instrumento para análise 

do comportamento das funções; - Procedimentos algébricos pouco funcionais como, 

por exemplo, o desenvolvimento de funções quadráticas escritas na forma canônica; 

- Procedimentos algébricos equivocados, como, por exemplo, desenvolvimento e 

fatoração de produtos notáveis, operações com potências de mesma base; - Pouca 

recorrência à aritmética e às propriedades dos conjuntos numéricos para levantar, 

validar ou refutar hipóteses algébricas e gráficas. Cabe mencionar apenas que a 

observação destes elementos reforça a necessidade de se repensar o ensino 

tradicional da disciplina e nos conduziu às ações que visam contemplar os outros dois 

objetivos. 

 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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O GÊNERO ACADÊMICO NA DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM E 

EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA CABRAL DA SILVA 

Estagiário(s):  
Giovana Cerqueira Lopes 

 
Ao iniciar a Monitoria na Disciplina Fundamentos da Linguagem e Educação, a qual 

compõe o currículo do curso de Pedagogia no segundo período, foi possível retornar 

ao que foi vivido por mim e minhas dificuldades em relação ao gênero do discurso 

acadêmico, configurado com características específicas, tais como: padrão lexical que 

poderia ocasionar o apagamento do sujeito, presença de objetivos, descrição de 

materiais utilizados para análises, procedimentos empregados e conclusões, além 

dos índices de impessoalidade com possíveis indícios de uma verdade incontestável. 

(LEIBRUDER, 2002). Esse contato com um novo gênero é, muita das vezes, tido 

como grande dificuldade na vida dos educandos, principalmente para os ingressantes 

do curso, segundo os entrevistados da turma de 2019.1. Em entrevista estruturada, 

foram elaboradas apenas duas perguntas com temáticas que, resumidamente, 

questionam o primeiro contato com o gênero e as dificuldades encontradas pelos 

estudantes. Solicitou-se a visão dos participantes da aula ministrada pela mestra e 

professora, Mariana Elena Pinheiro, voltada para “A Redação de Trabalhos 

Acadêmicos”, com o objetivo de facilitar a trajetória acadêmica, cotidiana e 

profissional dos mesmos. As respostas coligidas foram as de cinco alunas. Nas 

questões, de forma geral, as alunas em unanimidade, mesmo as que já têm uma 

graduação concluída, relataram haver grande dificuldade, principalmente na 

elaboração de trabalhos, pois muitas não conheciam as diferenças entre resumo, 

resenha e fichamento. Observou-se, em específico, a dificuldade quanto à formatação 

dos textos, segundo as normas referentes à Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que nunca ou quase nunca tinham sido explicadas para elas. Além disso, 

afirmaram que tais aulas foram fundamentais para compreender conceitos que 

desconheciam completamente, além de auxiliá-las na elaboração de outros trabalhos 

da disciplina em tela e de outras cursadas pelas entrevistadas. Essas entrevistas 

foram realizadas com a intenção de ouvir as dificuldades por parte dos educandos, 

focalizando-se os detalhes cotidianos que podem ser relevantes para que nós, 

professores, possamos aprimorar nossas práticas no dia a dia. Ensinar exige 

disponibilidade para o diálogo e principalmente para escuta. (FREIRE, 2018). 

Referências Bibliográficas: FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. 57ª ed. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.GUEDES, I. C. Como Fazer Entrevista para TCC. 

2017. Disponível em http://www.icguedes.pro.br/como-fazer-entrevista-para-tcc/ 

acesso em 27/06/2019.HENRIQUES, C. C. SIMÕES, D. (org). A Redação de Trabalhos 

Acadêmicos: Teoria e Prática. 7ª edição rev. e ampl. Rio de Janeiro: EdUERJ. 2017. 

LEIBRUDER, A. P. O discurso de Divulgação Científica. In BRANDÃO, Helena 

Nagamine (coord.). Gêneros do Discurso na Escola: Mito, Conto, Cordel, Discurso 

Político, Divulgação Científica. 3ª ed. São Paulo: Cortez. 2002. P 229 – 269. 

 
E-mail: marciacs@ism.com.br 
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O USO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS PELOS DISCENTES NA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO DA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS 

Estagiário(s):  
Erica Brasilina Silva de Oliveira 

 
Atualmente os discentes da Faculdade de Educação da UERJ têm se utilizado cada 

vez mais de tecnologias, principalmente as móveis, para entrar em contato com o 

mundo. Seja para atividades mais corriqueiras de nosso cotidiano, como fazer 

ligações, compras, pagar contas, ouvir música, tirar fotos, seja para atividades mais 

complexas como gravar vídeos, produzir power points e textos acadêmicos, criar 

grupos de discussão no aplicativo WhatsApp e páginas do Facebook. Entendo que 

estas novas tecnologias implicam repensarmos a ideia de sociabilidade como algo 

muito mais nômade (MAFFESOLI, 2001), vinculada ao paradigma das novas 

mobilidades de John Urry (2007), que visa conectar a análise sociológica de 

diferentes formas, incluindo a comunicação com as múltiplas maneiras que as 

identidades são constituídas e organizadas através de vários espaços e no decorrer 

do tempo. Em termos de resultados observados ao longo da Monitoria da disciplina 

de Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP), uma disciplina que envolve eminentemente 

a pesquisa e a prática que reforça a importância de uma formação que se baseia 

neste tripé: pesquisa, docência e ensino, destaco algumas atividades que pude 

acompanhar e participar ao longo do curso, tais como: I) realização e exibição do 

Primeiro Festival de Curtas Estudantil Universitário, resultado de produção dos/as 

alunos/as da disciplina após realizar Curso de Extensão em uso de audiovisuais em 

Educação, II) a intensificação do uso de celulares como dispositivo a auxiliar nas 

pesquisas dos discentes, III) minha participação no grupo de pesquisa Educação e 

Cibercultura (Educiber), espaço onde posso discutir temas como sobre 

multirreferencialidade, pesquisa-formação, cibercultura, e outros tantos conceitos, o 

que me possibilitou maior integração entre a graduação e a pós, IV) entrevistas 

realizadas por meio de gravação de vídeo com os alunos/as no intuito de melhor 

conhecer suas facilidades e dificuldades em termos de acesso e uso de dispositivos 

tecnológicos em rede, V) confecção de caderno de campo para registrar o andamento 

da disciplina e possíveis mudanças no percurso. Identifiquei que muitos/as ainda são 

os discentes que não se sentem incluídos/as neste universo digital e/ou recorrem a 

terceiros para que possam dar conta de suas atividades universitárias. A UERJ ainda 

carece de uma infraestrutura em rede que permita acesso e uso destes recursos por 

parte dos discentes, dentro da Universidade. Os trabalhos finais produzidos pelos 

discentes têm expressado significativamente a importância deste acompanhamento, 

pela qualidade e dedicação das partes envolvidas. 

 
E-mail: lucianavss@gmail.com 
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O TRABALHO DIDÁTICO EM DISCIPLINAS VOLTADAS PARA AS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES PARA FUTUROS DOCENTES NA FACULDADE 

DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SÃO GONÇALO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ARTHUR VIANNA FERREIRA 

Estagiário(s):  
Thiago da Silva Lyra 

 
Esse trabalho é o resultado do estágio de monitoria em Didática realizado na 

Faculdade Formadora de Professores com o objetivo de compreender a utilização da 

didática no processo de ensino-aprendizagem dos futuros docentes para atuação em 

ambientes não escolares. Dessa forma, utiliza-se a narrativa da experiência do 

registro de aulas na disciplina obrigatória Didática e da disciplina eletiva Educação 

em Espaço Não Escolares da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade 

de Formação de Professores (UERJ-FFP), durante o primeiro semestre de 2019, 

ministradas pelo Professor Arthur Vianna Ferreira. Além disso, busca-se mostrar a 

participação efetiva da monitoria na organização, planejamento e desenvolvimento 

das atividades em sala de aula junto aos alunos. As aulas eram de caráter dialógico, 

logo, era permitido que os alunos fizessem suas colocações e contribuições para um 

debate saudável e descontraído sobre cada tema proposto em sala de aula, expondo-

nos também, um pouco sobre suas subjetivas experiências de mundo. A proposta 

das aulas era de conhecer, analisar e debater textos relacionados à disciplina, 

escolhidos pelo professor regente, sendo alguns deles, contribuições do próprio. Além 

destes, tivemos obras do pedagogo catalão Xesús R. Jares, assim como clássicos da 

cultura nacional, a exemplo do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Tivemos 

experiências também com documentos oficiais, tais como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), além do 

contato com outras leis e autores relacionados a disciplina. Cabe salientar as formas 

avaliativas do curso em questão. Metade das notas do curso era adquirida a partir de 

atividades fundamentados nos diálogos coordenados pelo professor e, 

posteriormente, o dialogo se reservava a grupos menores entre os educandos, que 

debatiam entre si, para organizarem-se em suas ideias e colocar no papel que seria 

entregue ao professor. Nesse processo o papel da monitoria se fazia fundamental 

para auxiliar os grupos e motivá-los para a realização das atividades. Ao final do 

curso a outra parte da nota era determinada por uma prova escrita, com todo o 

conteúdo dado no determinado semestre. Através dos registros das discussões, 

impressões e sentimentos a respeito de cada aula, que foram observadas, tentavam 

realçar a produção de conhecimento através do debate no dia a dia do ambiente 

escolar de nível superior, assim como averiguar quais as ferramentas fundamentais 

da Didática forma favoráveis para o bom desenvolvimento das aulas das disciplinas 

vivenciadas pelo monitor de Didática. Essa pesquisa-observação ainda encontra-se 

em desenvolvimento até o final do ano de 2019 e se pretende realizar um artigo com 

as principais inferências encontradas nesse processo. 

 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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OFICINAS E JOGOS DIDÁTICOS NA MONITORIA DE LABORATÓRIO DE 

ENSINO III 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA RODRIGUES LISBOA MENDES 

Estagiário(s):  
Thais da Costa Brito 

 
Laboratório de Ensino III é uma disciplina obrigatória do currículo de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de Professores, que aborda os temas 

Ecologia e Biodiversidade do ponto de vista da educação básica. A disciplina 

apresenta múltiplas metodologias em suas atividades teóricas e práticas. São 

realizadas análises e produções de materiais didáticos; produção e execução de 

oficinas (destacando-se a de jogos competitivos e cooperativos); e discussões sobre 

textos, filmes, livros didáticos e materiais curriculares. Juntamente com a docente, a 

monitora auxilia na organização e execução das oficinas, ajuda os licenciandos na 

resolução das atividades, na confecção dos trabalhos em grupo e responde possíveis 

dúvidas de determinado conteúdo ou da disciplina em geral. Em horários extraclasse 

a monitora administra o empréstimo e manutenção de materiais didáticos; atua na 

correção das atividades realizadas em sala; administra um grupo em uma rede social 

criado para disponibilizar arquivos com os conteúdos da disciplina, facilitar a 

comunicação e sanar dúvidas. Nesta disciplina as formas de avaliação consistem em 

trabalhos escritos realizados ao longo do período, numa prova escrita e na confecção 

de trabalhos em grupo. Dentre os trabalhos confeccionados em grupo, foram 

realizadas oficinas sobre Microplásticos pela turma 2018.2, a saber: Interferência dos 

microplásticos na qualidade de vida dos seres (demonstrou a interferência dos 

microplásticos ao longo da cadeia alimentar nas diversas espécies, inclusive nos seres 

humanos); O uso excessivo do plástico (discutiu o pouco tempo de vida útil dos 

produtos que possuem na sua constituição o plástico e o consumo excessivo dos 

mesmos); Vamos falar sobre o plástico? (demonstrou a presença do plástico em 

objetos usados no dia a dia); e Ameaça do plástico à biodiversidade (ressaltou como 

o plástico é uma ameaça à biodiversidade e exemplificou como este poderia ser 

reutilizado para a produção de outros materiais). Além das oficinas, também foram 

confeccionados jogos cooperativos pela turma 2019.1, dentre eles: Jataí (mostra as 

características das abelhas Jataís, suas relações ecológicas e dificuldades 

encontradas, principalmente, devido às ações antrópicas); Écard (busca que os 

alunos construam cadeias alimentares a partir da retirada e compartilhamento de 

cartas); Missão Verde (através do cumprimento de tarefas e objetivos permite aos 

alunos vivenciarem um dia como guardas parques); AdivinhaEco (busca que o aluno 

perceba qual é o bioma, através de perguntas com características dos biomas 

brasileiros); Estrateegia (o jogo permite aos alunos construirem gráficos à medida 

que as dinâmicas ambientais vão influenciando nos tamanhos populacionais de 

espécies ao longo das gerações); e Eco Consciência (o objetivo é acertar o máximo 

de questões para evitar o desequilíbrio e perda do ecossistema). 

 
E-mail: rrlmendes.uerj@gmail.com 
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PESQUISA E PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA - EM BUSCA DE UMA 

ALFABETIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LORENA LOPES PEREIRA BONOMO 

Estagiário(s):  
Plinio Matheus Paiva Beserra 

 
Compreendemos a monitoria como possibilidade de aproximação da prática docente 

e mecanismo de pesquisa acadêmica, relacionando o conhecimento científico 

geográfico às perspectivas pedagógicas para seu ensino, o que se apresenta de forma 

complexa. Não se limitando apenas a transposição dos conteúdos científicos para 

linguagem mais acessível e sua respectiva disseminação na educação pública, os 

saberes acadêmicos necessitam de tratamento para que sejam transpostos em 

termos adequados a necessidades dos estudantes. Nesse sentido, uma das principais, 

talvez a central, reivindicação da educação geográfica enquanto campo de estudo, 

seja a necessidade de construção de uma satisfatória epistemologia desta, em 

associação às demais disciplinas, na orientação das bases teóricas de uma educação 

melhor organizada e suficiente as demandas da sociedade contemporânea. É nesse 

panorama que se insere o trabalho de monitoria, como possibilidade de construção 

e extensão de conhecimentos acadêmicos, somados às já conhecidas atividades de 

auxílio aos estudantes que necessitem de assessoria em suas demandas. Durante o 

período de 2019.1 monitorei a disciplina de Prática de Ensino I em Geografia. Esta 

disciplina destina-se a iniciar os estudantes (normalmente de 1º período) nas 

temáticas referentes a educação geográfica, estes referenciais, somados às 

discussões em sala e eventuais materiais audiovisuais e outros adicionados às aulas, 

visam desdobrar o objetivo geral de demonstração do percurso histórico do 

pensamento geográfico escolar, associado às mais diversas teorias educacionais e 

suas respectivas contribuições para o ensino da Geografia. Por fim, para além destas 

atribuições, defendemos a monitoria como período de construção de conhecimento 

acadêmico, é nesta chave que nos propusemos a pesquisar uma temática vital na 

literatura especializada, a “alfabetização geográfica” na formação de professores. 

Investindo potencialmente na relação ensino, pesquisa e extensão universitária, as 

reflexões e atividades no âmbito do projeto de extensão “Ensinar e Aprender 

Geografia nos anos iniciais: saberes em diálogo na formação docente”, colocaram o 

monitor entre a formação inicial e continuada de professores, na disciplinas dos 

cursos de Geografia e também do Curso de Pedagogia da Unidade e nas escolas 

Normais visitadas - Colégio Estadual Júlia Kubitscheck e no Instituto de Educação 

Carmela Dutra, contribuindo para diagnósticos e intervenções fundamentais para sua 

formação enquanto professor-pesquisador. 

 
E-mail: lorenbonomo@hotmail.com 
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PRÁTICA DE ENSINO V EM GEOGRAFIA: A CONSTRUÇÃO DE ADAPTAÇÕES 

TEÓRICAS DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS AO COTIDIANO ESCOLAR 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANIA REGINA JORGE DA SILVA 

Estagiário(s):  
Késia Paula de Oliveira 

 
Em Prática de Ensino V em Geografia o discente é convidado a desenvolver sua 

práxis, em outras palavras, o seu “ser professor”. Com base nesse objetivo, a 

disciplina busca aproximar os discentes do cotidiano vivido em turmas regulares de 

ensino, visando sua maior capacitação para a realidade. Dentre as mais variadas 

emergências, repara-se que o profissional licenciado, sente uma grande dificuldade 

de adaptar e transpor os conteúdos apreendidos na universidade ao ter sua primeira 

oportunidade de lecionar para uma turma. Ao pesquisar a causa geradora dessa 

insegurança, pode-se verificar que a mesma se embasava na dificuldade de 

organizar, construir e adaptar os conceitos geográficos para as faixas etárias que 

compõem as turmas regulares de ensino. Entende-se que o ambiente escolar é 

repleto de desafios, tanto para aquele que ensina quanto para aquele que aprende. 

Mas a geografia antes de ser uma ciência, está diretamente associada a vivência e a 

experiência. Logo, aproximando essa visão de geografia da disciplina de Prática de 

Ensino V, fundamenta-se nas aulas um olhar sobre os conceitos geográficos para 

além de suas definições, alertando os discentes para que reflitam sobre os conceitos 

através da vivência do aluno da turma regular de ensino. Segundo Besse (2006, 

p.79) “a geografia está do lado da percepção”. Então, enquanto geógrafos e 

professores, a atividade de perceber o ambiente, a vivência dos alunos e as 

experiências anteriores com as temáticas geográficas, se torna um dever da nossa 

prática. Ainda, corroborando o autor acima citado, nos remontando a Dardel (apud 

Besse, 2015), em que a geografia se refere a uma reflexão sobre as atitudes 

humanas no mundo. Para o autor, essa diz respeito à relação do ser humano com a 

Terra, sua ambiência. É dessa relação que implica a inscrição do homem na Terra e 

a inscrição do terrestre no humano, o que reconhecemos como sua geograficidade e 

a constituição do seu mundo geográfico. Essa experiência de mundo é antes de tudo 

existência e só podemos acessá-la por meio da experiência vivida, dos sentimentos 

e dos sentidos porque, para o autor, essa relação é teórica, prática, afetiva, simbólica 

e determina um mundo geográfico. Nos surgem as seguintes questões: como é 

construída a geograficidade pelos alunos? Que aspectos no seu cotidiano escolar 

poderá nos dar indícios dessa geograficidade? Como posso utilizá-la para uma 

aprendizagem significativa? Logo, durante as aulas foram planejados e aplicados 

textos que ensinavam os discentes sobre o diálogo entre quem ensina e quem 

aprende, o papel das representações dentro de sala de aula e também a oportunidade 

do discente repensar os conceitos didáticos e adaptá-los em atividades e conteúdos. 
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PRÁTICA DE ENSINO VI EM GEOGRAFIA: REFLEXÕES SOBRE AS 

CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NO ENSINO BÁSICO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANIA REGINA JORGE DA SILVA 

Estagiário(s):  
Matheus dos Santos Fontenele de Brito 

 
A disciplina “Prática de Ensino VI em Geografia”, disponibilizada a partir do sexto 

período para estudantes do curso de Geografia no campus da FEBF teve como 

objetivos no primeiro semestre de 2019, a reflexão sobre as atuais condições do 

trabalho docente no ensino básico e o desenvolvimento de atividades que 

abordassem alguns assuntos referentes ao “PCN - Temas Transversais” para turmas 

do ensino fundamental. Essas considerações na referida disciplina são oportunas pelo 

fato de que o discente realiza concomitantemente a disciplina “Estágio 

Supervisionado II em Geografia”. Para atingir tais objetivos, dividiu-se o curso em 

dois grandes momentos, sendo no primeiro contando com a reflexão sobre a função 

da escola, papel do (a) professor (a) e profissão docente, baseados em textos 

indicados pela professora da disciplina. No segundo momento foram elencados sete 

temas para atividades, alguns extraídos das possibilidades apresentadas no PCN 

Temas Transversais enquanto outros, foram por demanda da turma em decorrência 

do interesse suscitado pelas atividades realizadas. Tais atividades poderiam ser feitas 

de modo individual ou em grupo, nas quais deveriam apresentar um texto base para 

ser discutido com a turma, a elaboração de um plano de aula para um ano/série do 

ensino fundamental (preferencialmente aquele em que o discente estiver realizando 

seu segundo estágio obrigatório) e também a apresentação de uma proposta de 

atividade que contemplasse a aula contida no plano apresentado. O bom retorno da 

turma que realizou essa disciplina em 2019.1 com as atividades propostas ao longo 

do período, nos dá como um indicativo positivo sobre os objetivos gerais do curso. 

Relacionar as condições e desafios da prática docente nos tempos atuais com o 

desenvolvimento de atividades e materiais para os diversos temas abordados pela 

Geografia nos ensinos fundamental e médio. Contudo, mostra-se ser, também, um 

grande desafio, sobretudo quando se analisa a aplicabilidade das propostas que 

possam ser apresentadas, pois mesmo a disciplina de Estágio Supervisionado II em 

Geografia seja pré/co-requisito, grande parte das (os) discentes por não possuírem 

experiências em salas de aula fora da posição de aluno ou estagiário observador, 

podem acabar fugindo da realidade estrutural de grande parte das escolas no Brasil. 

Assim sendo, além do aprofundamento nas pesquisas e produções textuais sobre a 

função e precarização do professor nas escolas e sociedades, temos num horizonte 

próximo para a disciplina de Prática de Ensino VI em Geografia a necessidade de 

buscarmos nos aproximar de escolas da rede pública localizadas próximas ao campus 

da FEBF e que estejam dispostas a nos receberem com intuito de desenvolver 

atividades ou materiais de acordo com o interesse temático das(os) professoras(es) 

de Geografia destas. Proporcionando, portanto, que os estudantes das próximas 

turmas possam ter novas experiências e lugares de atuação dentro do espaço escolar. 
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PRÁTICAS DE SI MEDIADAS PELAS REDES SOCIAIS: 

TECNOAPRENDIZAGENS DE GÊNERO E RAÇA NO CIBERESPAÇO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEONARDO AMARO NOLASCO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Denise Santos da Silva 

 
Este projeto, ramificado em pesquisas realizadas por estudantes de graduação, visa 

refletir sobre os modos como temos nos produzido em tempos de ampliação das 

nossas vivências com as tecnologias. Essa produção – que chamamos com Foucault 

(1985) de escritas de si – dar-se-á continuamente, no decorrer de toda a existência 

e será mediada por inúmeros encontros (NOLASCO-SILVA, 2019). Os encontros nos 

colocam diante do outro e de nós mesmos, tecem histórias que partilham sentidos. 

Um encontro não é somente um cruzamento de trajetórias, mas é uma espécie de 

contágio (DELEUZE; PARNET, 1998). Rastros da existência de um contaminam a 

existência do outro, iniciando novos processos de subjetivação. Tais processos 

definem o que faremos com aquilo que fizeram de nós, já que na ausência de uma 

interioridade prévia vamos criando modos de habitar o mundo, cotidianamente, a 

partir das dobras, dos agenciamentos, das afetações que vamos tendo com as 

relações que estabelecemos entre nós e com o mundo. Alguns encontros geram 

acontecimentos (DELEUZE; PARNET, 1998). Acontecimentos são produzidos por 

corpos que se entrechocam, se ferem, se misturam. Corpos que se desestabilizam 

quando entram em contato. Desestabilizar no sentido de romper com o habitual, com 

o já sabido. Partindo desses pressupostos teóricos, o plano de trabalho desenvolvido 

pela bolsista de monitoria, no bojo da disciplina Tecnologias e Educação, investiga os 

modos como temos nos subjetivado a partir das tecnologias, em especial das redes 

sociais on-line como o Youtube e o Instagram. Tecnologias, para além dos aparelhos 

e equipamentos, são meios e modos de tradução/criação/invenção que conduzem 

seus praticantes – e que por eles são conduzidas em operações que se engendram 

com as práticas de uso (CERTEAU, 1994) – por caminhos mais ou menos 

rascunhados, quase sempre incertos, pois existem independentemente dos manuais 

de instrução que as acompanha ao saírem das fábricas e lojas onde são vendidas. 

Tecnologias são criações em constante atualização. São artefatos, materiais ou 

imateriais, que participam dos nossos processos de subjetivação, transformando-nos 

e sendo, por nós, alterados. Diante da digitalização da vida, dos agenciamentos 

oportunizados no/com o ciberespaço, atentamos, nesta pesquisa, para os processos 

de aceitação/empoderamento/exposição de corpos negros, periféricos e anti-padrão. 

Corpos considerados pelo senso estético hegemônico (que não é fixo, mas que 

também não alarga demais) feios, inapropriados, não desejáveis. Esses corpos, 

contudo, dão provas de suas existências em canais e perfis geridos por mulheres que 

influenciam outras mulheres, ampliando redes de conhecimentos e significações. 

Utilizando tais espaçostempos como disparadores para a produção de dados, a 

bolsista lança mão da conversa (NOLASCO-SILVA, 2019) como metodologia de 

pesquisa para compreender, entre estudantes universitárias, em que medida esses 

conteúdos criam oportunidades outras de habitar o mundo. 
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PSICANÁLISE E LITERATURA – FREUD E OS CLÁSSICOS: A MONITORIA 

COMO PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DISCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
INGRID DE MELLO VORSATZ 

Estagiário(s):  
Arthur Teixeira Pereira 

 
No ensaio A questão da análise leiga (1926) Freud situa o recurso à ciência da 

literatura (Literaturwissenschaft) como indispensável à formação do psicanalista. 

Desde a obra inaugural da psicanálise, A interpretação de sonhos (1900), 

estabelecera uma articulação entre os campos psicanalítico e literário recorrendo às 

tragédias Édipo rei, de Sófocles, e Hamlet, de Shakespeare, ao fundamentar a 

universalidade do complexo nuclear da neurose, o complexo de Édipo. Destaca-se a 

relevância da literatura na fundamentação da teoria da clínica psicanalítica. Na 

esteira da proposta freudiana a disciplina eletiva Psicanálise e literatura: Freud e os 

clássicos, oferecida no Instituto de Psicologia da UERJ, objetiva problematizar a 

articulação entre psicanálise e literatura a partir da remissão de Freud aos clássicos 

da literatura ocidental. A metodologia adotada consiste em rodas de leitura de peças 

teatrais em que os alunos dão voz aos personagens, seguida de discussão 

fundamentada na articulação com a teoria da clínica psicanalítica. A apresentação de 

seminários discentes tem se revelado um momento profícuo, em que os alunos 

demonstram a apropriação individual e coletiva desta proposta interdisciplinar que 

vem sendo oferecida desde 2015, a cada semestre letivo. A monitoria visa integrar 

as práticas discente e docente através das seguintes atividades: auxílio à professora 

com as tarefas didáticas como a organização de cronogramas de seminários 

discentes, apoio aos alunos da disciplina, promoção de debates sobre filmes exibidos 

em sala de aula, reuniões semanais com a professora, preparação e apresentação de 

uma aula sob orientação da professora e a confecção do relatório anual de prestação 

de contas referente à bolsa discente. No período de vigência da bolsa de monitoria 

foram tratadas as seguintes peças teatrais: Édipo rei, de Sófocles, e Hamlet, de 

Shakespeare. Além destas, desde o início da disciplina (2015.2) foram abordadas as 

tragédias Os sete contra Tebas, de Ésquilo, Édipo em Colono e Antígona, de Sófocles, 

Macbeth, O mercador de Veneza e Rei Lear, de Shakespeare. Esta vem despertando 

crescente interesse por parte dos alunos de Psicologia e a partir de 2020 será 

oferecida como disciplina eletiva universal, franqueando o acesso aos discentes da 

comunidade acadêmica. O caráter inovador desta proposta foi reconhecido pela 

Câmara Brasileira do Livro através do 60º Prêmio Jabuti 2018 no Eixo Inovação – 

Formação de Novos Leitores, com o qual a disciplina foi contemplada. Esta se 

encontra associada à pesquisa Psicanálise e Literatura: o campo da palavra e da 

linguagem como práxis (FAPERJ/APQ1), a qual o bolsista de monitoria integra. A 

prática da monitoria na disciplina Psicanálise e literatura: Freud e os clássicos aposta 

numa formação abrangente, articulando ciência e cultura na graduação em Psicologia 

da UERJ. Destaca-se a relevância da interdisciplinaridade na formação acadêmica, 

consoante o caráter plural presente no termo universidade. Para todos. 
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REFLEXÕES HISTÓRICAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTOS 

PSICOLÓGICO-COMPORTAMENTAIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NILSON GUIMARAES DORIA 

Estagiário(s):  
Amanda Teixeira Brum da Luz 

Anna Carolina Diaz Liberatori Darze 

Clara Sabino dos Reis 

Valeria Sabrine da Costa Correa 

 
Através da análise histórica da psicologia da educação, este trabalho tem por objetivo 

geral explicitar as transformações do conhecimento gerado sobre o processo 

educativo a partir da perspectiva psicológica, e os seguintes objetivos específicos: a) 

mapear os percursos da psicologia científica que relacionaram a elaboração de 

medidas de inteligência e desenvolvimento intelectual, ao rendimento escolar; b) 

delinear criticamente o que foi levantado anteriormente, apresentando as 

possibilidades e alternativas a tal percurso, identificando outros conhecimentos 

psicológicos de maior relevância para pensar a educação escolar no entrelaçamento 

com os campos social, filosófico e prático. Procedemos a uma reflexão pelo decorrer 

da história para chegar ao objeto de estudo que é o aluno, seus processos mentais, 

experiências, capacidade de organizar, sintetizar e transformar, não somente para 

conhecê-lo, mas para educá-lo. Destaca-se num primeiro momento a observação de 

como se dão os processos de aprendizagem significativa, e entender como os 

mesmos influenciam a plasticidade individual do sujeito. Sequentemente pensar nos 

interesses por trás da ação educativa e seus fenômenos, levando em conta a 

psicologia cognitiva e sua multiplicidade capaz de pautar propostas de que validem 

as necessidades particulares de cada indivíduo. Por isso a necessidade de um olhar 

quanto as diferentes dimensões do comportamento humano, que pense numa 

escolarização que produza, e não somente reproduza, conhecimentos. O 

desenvolvimento dos conhecimentos psicológicos nas instituições tem como 

horizonte coordenadas sociais, políticas, econômicas e temporais, e visa a elaboração 

de uma intervenção educativa que contemple as dificuldades de aprendizagem 

escolar do aluno e não apenas intervenções médicas de diagnóstico. Defendemos que 

a educação deve promover sistematicamente o desenvolvimento e socialização dos 

educandos, cabendo ao profissional uma transposição responsável de saberes 

científicos, levando em conta o contexto natural e cultural das práticas educativas. 

Compreendemos a necessidade de um sistema educativo que abranja a 

multidisciplinaridade e utilize-se de pesquisas psicoeducativas para uma melhora no 

processo de ensino e aprendizagem. Acreditamos, a partir da reconstituição deste 

percurso, que estas podem ser uma influência importante, capaz de auxiliar a teoria 

e prática pedagógicas. Tal estudo possibilita uma reflexão sobre os conteúdos, as 

metodologias e objetivos que competem ser planejados pelo professor a fim de tornar 

possível um processo de mediação, sob uma interpretação e transposição didática 

que se modele a cada necessidade encontrada em sala de aula. Assim contribui para 

o reconhecimento e melhor domínio do campo de pesquisa, auxiliando no 

desenvolvimento do papel de monitoria (atividade que permite enxergar 

simultaneamente a atuação do docente e do aluno na construção de saberes) e 

levando a uma formação acadêmica mais rica e estimulante. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS EM MONITORIA: ANÁLISE, TROCA DE 

INFORMAÇÕES E VALORES EDUCACIONAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NILSON GUIMARAES DORIA 

Estagiário(s):  
Fabiana Marques de Noronha 

Jhully Anne dos Santos Sousa 

 
Neste trabalho iremos relatar a experiência das autoras como monitoras da disciplina 

Aprendizagem, ministrada no segundo período do curso de licenciatura plena em 

pedagogia (UERJ - Campus Maracanã). No que diz respeito as atividades de 

monitoras temos múltiplas funções: participar das reuniões de planejamento, 

acompanhar e participar das aulas, participar de projetos, além de dar auxílio as 

turmas em possíveis dúvidas e informações sobre a disciplina. Antes do início do 

período letivo, são realizadas reuniões de planejamento, quando são discutidos os 

conteúdos que irão ser apresentados na disciplina, bem como a ordem que as teorias 

da aprendizagem serão abordadas. É importante ressaltar que são realizadas 

reuniões semanais e a qualquer momento do curso o planejamento pode ser alterado 

pois não se trata de um planejamento rígido, limitante do exercício docente, pelo 

contrário, trata-se de um planejamento aberto a adaptações durante o decorrer do 

curso de acordo com as demandas dos alunos em relação ao entendimento e 

compreensão dos tópicos abordados em aula. A observação do professor, em 

conjunto com as monitoras que acompanham as aulas como ouvintes, das questões 

levantadas pelos são os principais guias das adaptações. A experiência nos é 

enriquecedora, pois podermos acompanhar o decorrer do planejamento de um curso 

completo, colocando frente a frente as expectativas e os objetivos realmente 

alcançados. Torna-se mais claro as fronteiras do que é possível ser ensinado levando 

em consideração outros elementos que influenciam a prática de ensino como número 

de aulas, engajamento e interesse dos alunos nas aulas, aproximações dos 

conhecimentos prévios com as teorias psicológicas de aprendizagem. Outro aspecto 

no qual estamos envolvidas desde o planejamento são as avaliações, etapa 

importante no processo de aprendizagem, pois é uma via de comunicação direta para 

acompanharmos o desenvolvimento e entendimento do aluno dos conteúdos 

trabalhados. Sob a supervisão do orientador, as monitoras são convidadas a fazer 

parte da elaboração das avaliações seja sugerindo questões que serão adaptadas ao 

modelo de avaliação, seja na determinação dos critérios para correção. Assim como 

diz o projeto de monitoria nós, estamos presentes para ajudar a discutir, ampliar 

assuntos pertinentes e refletir se estão em conformidade com as dúvidas desses 

alunos. Com esses conhecimentos e baseadas nas interações, de alunos com alunos, 

vemos uma ressignificação importante dos processos de ensino-aprendizagem para 

esses graduandos. A participação das monitoras possibilita um olhar de aluno para 

aluno, no planejamento e implementação do curso. Mas não de um aluno enquanto 

aluno, mas enquanto monitor, criando uma via de mão dupla entre professor e 

alunos, mediada pelos monitores, contribuindo para a formação de todos os 

envolvidos, propiciando que visões distintas de um mesmo assunto, sejam apreciadas 

e tematizadas a partir de posições diferentes no mesmo contexto. 
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SEMINÁRIOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE EDUCADORES E INTELECTUAIS 

PARA OS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LIGIA MARIA MOTTA LIMA LEAO DE AQUINO 

Estagiário(s):  
Lays das Chagas Castro 

 
O trabalho apresenta atividade realizada na disciplina Currículo e Abordagens 

Pedagógicas na Educação Infantil, oferecida ao 6º período de Pedagogia. A dinâmica 

se desenvolve via seminários com exposição de pôsteres sobre educadores e 

intelectuais que contribuíram para a educação infantil (EI). A turma é dividida em 

grupos, que escolhem um dos educadores ou intelectual, previamente indicados e 

com breves informações, tais como: Heloísa Marinho, Mário de Andrade, Maria 

Montessori, Emmi Pikler, Celestin Freinet, Loris Malaguzzi etc. Para o 

desenvolvimento do estudo, há orientação que dispõem de referências bibliográficas 

para consulta, parte da qual se encontra disponíveis na sala ambiente Ateliê Infância 

e Filosofia (sl 12.058, bl. F), local de realização da disciplina, sendo um dos 

momentos de diálogo com os grupos sobre o estudo. Também é fornecido roteiro 

para elaboração da pesquisa e escrita do trabalho, que contem: a) breve biografia; 

b) ideias/conceitos sobre criança, conhecimento, educação e sociedade; c) 

contribuições para a EI; d) ideias do educador/pensador presentes nas propostas 

pedagógicas para a EI; e) Indicação de metodologia, materiais, arranjo 

espacial/arquitetura, currículo e função docente; f) Confecção de pôsteres em 

gráficas ou manualmente, com materiais diversos, recorrendo à criatividade e 

relacionando estética com a temática. A dinâmica do seminário se faz em formato de 

exposição coletiva dos pôsteres (em até 4 aulas), que são vistos pela turma e, 

posteriormente, forma-se uma grande roda e se debate sobre os pontos do roteiro, 

cotejando os educadores/intelectuais estudados, buscando refletir sobre a 

pluralidade na educação infantil e ainda relacionando à prática de estágio 

supervisionado nessa etapa educacional (oferecido nesse mesmo período). Nesse 

momento também se aborda o processo de elaboração do seminário e as produções 

apresentadas pelos grupos, visando refletir sobre o uso de diferentes linguagens e 

formas de comunicação necessárias no trabalho de pedagogos/as. É importante 

ressaltar a participação ativa da monitora, ao orientar os estudantes no processo de 

coleta de informação, como também no processo de elaboração dos estudos e da 

confecção dos pôsteres e na sistematização final, buscando trazer sua experiência 

com a disciplina, um dos requisitos para ser monitora é tê-la cursado. Portanto, tal 

atividade proporciona experiências positivas para a turma e para monitora, pois cada 

apresentação traz reflexões diferentes acerca dos teóricos/educadores e da 

disciplina. O envolvimento e participação das turmas são intensos e, em sua maioria, 

consideram uma experiência rica em seu processo de formação, como oportunidade 

de conhecer mais sobre as influências e fundamentos presentes nas propostas 

curriculares da educação infantil, e que desperta ainda curiosidade de aprofundar 

sobre esses educadores e suas formulações. 
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TRABALHO DE CAMPO EM FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCOS CESAR ARAUJO CARVALHO 

Estagiário(s):  
ELVIS SANTIAGO DOS SANTOS 

 
O presente trabalho pretende apresentar a importância do trabalho de campo para a 

disciplina de Formação do Território Brasileiro na Faculdade de Formação de 

Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP). O trabalho de 

campo deve fornecer subsídios para o trabalho docente que auxiliem na apresentação 

e discussão de conceitos que carecem de prévias abordagens críticas e de 

desmistificações acerca da formação do território brasileiro no ensino básico. A 

experiência empírica vivenciada pelos alunos deve auxiliar na compreensão dos 

textos trabalhados em aula, principalmente o de Marcelo Lopes de Souza (1995), 

onde trabalhamos o conceito de território e as diversas formas em que o território 

pode se apresentar e o de Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006), sobre o qual 

trabalhamos os conceitos de modernidade, territorialidade e territorialidades 

emergentes e emancipação dos povos latino-americanos. O trabalho de campo é 

realizado junto às comunidades quilombola de Santa Rita do Bracuí e indígena 

Guarani-Mbyá da Aldeia Tekoa-Sapukaí, ambas em Bracuí, Angra dos Reis-RJ e a 

Comunidade Caiçara da Praia do Sono em Paraty-RJ. Nas comunidades conversamos 

com algumas de suas lideranças onde eles fazem breve explanação sobre sua 

história, seu modo de vida e os desafios que enfrentam para manter seus territórios. 

Logo após os alunos fazem perguntas com base no roteiro desenvolvido em grupo 

com auxílio do professor em sala de aula. Dessa forma, os alunos aprendem a 

confeccionar um roteiro de pesquisas afim de guiar a produção do relatório com base 

em questionamentos produzidos por eles próprios. Geralmente os alunos participam 

de atividades, podem explorar pontos de interesse e são apresentados aos territórios 

dessas comunidades acompanhados de suas lideranças. Após o trabalho de campo 

os alunos devem produzir um relatório que serve como uma das avaliações da 

disciplina. A partir dos relatórios pretende-se avaliar se o aluno compreendeu 

minimamente o que se esperava dos textos trabalhados e se ele consegue relacionar 

os conceitos teóricos apresentados e discutidos em sala de aula, com a experiência 

empírica junto às comunidades tradicionais e seus territórios. O relatório nos permite 

ter certa percepção de como os alunos observaram, compreenderam e absorveram 

a experiência. A experiência empírica serve também para quebrar certos pré-

conceitos adquiridos no convívio social ao longo da vida, como a ideia de imobilidade 

temporal e identitária dos povos tradicionais. 

 
E-mail: mcesargeo@yahoo.com.br 
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UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVAS NA MONITORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

DA FFP 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANELICE ASTRID RIBETTO 

Estagiário(s):  
Evelyn Montenegro Carvalho 

Janaina Ferreira de Souza 

 
Ao longo do segundo semestre de 2018 e primeiro de 2019 desenvolvemos diversas 

atividades ligadas à monitoria da Disciplina de Educação Especial oferecida pelo 

Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da 

Universidade do Estado de Rio de Janeiro. Por ser a educação especial uma 

modalidade educacional que perpassa todos os níveis de ensino considerarmos a 

articulação da discussão dos conceitos do campo de estudos desde uma perspectiva 

epistemológica, política e metodológica e sua materialização no cotidiano escolar 

fundamentais para a formação dos futuros professores. Nesse sentido um dos 

objetivos que nos colocamos coletivamente na elaboração do planejamento foi 

trabalhar a partir de tópicos: - Os conceitos de Educação Especial; - Incluir; - 

Histórico da educação das pessoas com Deficiências; - Politicas contemporâneas de 

Educação Especial no Brasil: desafios e tensões do presente; - Medicalização da 

Educação; -Ver e não Ver; - Entre línguas; - Mediação Escolar; - Atendimento 

Educacional Especializado e Sala de Recursos Multifuncionais; - Escola: relação de 

alteridade.Entre as atividades desenvolvidas pelas bolsistas e, rticuladas a esses 

tópicos, destacam-se: - Organização dos grupos de estudo extraclasse;- 

Coordenação de oficinas com professores convidados: “Adaptação de Materiais 

Didáticos para alunos com cegueira”, “Surdez, Libras e Educação”, “Panorama atual 

das politicas de Educação Especial”, “Professores Monitores egressos da FFP e politica 

pública no Município de Niterói” e As salas de Recursos e a proposta de uma formação 

inventiva”, - Acompanhamento (previsto) nas atividades externas como: visitação ao 

Instituto Benjamin Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 

Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF), (CAP) Centro de Apoio 

Pedagógico Especializado para pessoas com deficiência visual.- Apresentação de 

trabalhos em eventos acadêmicos.- Participação no grupo de estudos do coletivo 

Diferenças e Alteridade na Educação;- Elaboração de projeto de Monografia com 

temática relacionada à experiência formativa da Monitoria em Educação Especial 

Através dessas atividades entendemos que temos atingido os objetivos do programa 

de monitoria: interesse pela atividade docente e intensificação da relação professor-

aluno nas atividades de ensino. A monitoria promove um exercício de pensamento 

que coloca no centro cotidiano da prática docente, priorizando um esforço teórico-

prático que possibilita um outro olhar sobre a Educação Especial, fundamentalmente 

na perspectiva da Educação Inclusiva. 

 
E-mail: anelatina@gmail.com 
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AÇÕES PIBID SUBPROJETO ARTES EM 2018/2019 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ISABEL ALMEIDA CARNEIRO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Tathiana Treffar Alves 

Patrícia Garcia de Almeida 

Solér Divino Viana 

Estagiário(s):  
Ana Gabriela Lemos de Azevedo 

Ana Paula Valvassori Bittencourt 

Angela Lopes 

Antônio Mariano Ornellas Aires 

Bharbara Sonya Sally Pimenta Almeida 

Carla Alves Fionda 

Clara Lima Ponciano das Chagas 

Clara Mitra Gomes Pinheiro 

Felipe Lanzillota 

Felipe Moreira Coutinho 

Gabrielly Rodrigues de Carvalho 

Isabelle Valente 

Jordana Menezes Teles gomes 

Júlia Dutra Mendonça 

Leandro Ricardo Alves 

Marcela de Freitas Portilho 

Maria Luiza Horisawa Machado Silva 

Maria Luiza Souza Pontes 

Mariana da Silva Freitas 

Nathália Daud Pereira 

Paula Catão Grisolla Damaso 

Rafaele Alves Ramos Marins dos Santos 

Renan Rodrigues de Araujo 

Tainá de Macedo Pimenta 

Tayná de Oliveira Ribeiro 

Verônica de Maia Gonçalves Ignácio 

 
Introdução: O PIBID subprojeto artes atua em três escolas públicas com três 

diferentes segmentos da educação: Na Escola Municipal Azevedo Sodré atua no 

ensino infantil. No CE Paulo de Frontin atua no ensino médio e no Instituo de 

Educação Rangel Pestana no ensino normal. Objetivos: O PIBID subprojeto artes tem 

por objetivos: a iniciação e intensificação da Formação Docente em Artes Visuais dos 

licenciandos; o conhecimento e interação com os cotidianos escolares; a iniciação 

técnica na elaboração e desenvolvimento de recursos didático pedagógicos; a 

iniciação e experimentação nos processos e rotinas docentes, a formação continuada 

e atualização docente dos supervisores; o desenvolvimento e realização de pesquisas 

no âmbito específico do subprojeto; o desenvolvimento acadêmico dos licenciandos 

envolvidos (formação docente, pesquisa e extensão); a elaboração de publicação 

composta pelas atividades realizadas e suas formulações; atualizar os docentes do 

curso de Licenciatura por meio das experiências oferecidas pelas atividades nas 

escolas parceiras. Resultados: Ações PIBID 2018.2 e 2019.1 Oficina de Máscaras 

Teatrais (Azevedo Sodré): aula de prática teatral com as máscaras, trabalhando 
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alongamentos corporais, improviso e emoções diferentes. Oficina de Carnaval 

(Azevedo Sodré) - durante o carnaval fizemos a confecção de Máscaras de carnaval 

para o Bailinho da escola. Oficina de Catavento (Azevedo Sodré) - no dia da 

conscientização do autismo fizemos uma oficina de confecção de cataventos. Oficina 

de pintura e música (Azevedo Sodré) - trabalhamos a sensibilização e a sinestesia 

com uma oficina em que propusemos músicas para que os estudantes pudessem 

pintar livremente. "Qual a cor desse som?" Oficina de aquarela (Azevedo Sodré) - 

oficina em que fazíamos com as crianças a aquarela e depois de pronta, elas podiam 

pintar e experimentar as misturas. Oficina de stopmotion (Paulo de Frontin) - 

explicamos a técnica do stopmotion e através de um aplicativo os alunos criaram 

seus próprios vídeos. Oficina de monotipia (Paulo de Frontin) - explicamos a técnica 

da monotipia e fizemos um jogo do acaso com os alunos. Oficina de gravura: A oficina 

de gravura aplicada na E.M Azevedo Sodré, atividade realizada com objetos do 

cotidiano visando ensinar e desenvolver nos alunos do fundamental I o princípio da 

gravura, mais especificamente a monotipia (uma forma de praticar o desenho) com 

objetos encontrados no cotidiano desses alunos, como tampinha de garrafa, grampos 

etc. Ao utilizar materiais já existentes e que os alunos têm contato na oficina. oficina 

de monotipia e música (Rangel Pestana) oficina Dança desenho - E.M Azevedo Sodré 

Objetivou conhecer o corpo coletivo e individual a partir da exploração de seus 

movimentos. Para isto, se recorreu à livre expressão corporal, por meio da dança, e 

à composição plástica, por meio da retratação dos movimentos através da pintura e 

do desenho. 

 
E-mail: bebelcarneirogm@gmail.com 
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DIVERSIFICANDO OS MATERIAIS DIDÁTICOS NA GEOGRAFIA: UMA 

EXPERIÊNCIA DO PIBID NA ESCOLA ESTADUAL PASCOAL CARLOS MAGNO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIEL SIQUEIRA CORREA 

Estagiário(s):  
Andressa Gomes Ferreira 

Jhonny da Conceição Chavão 

João Paulo Ferreira Rangel 

Marcelo Pessoa da Silva 

Merielen Aparecida Mendonça da Conceição 

Rosana Batista da Silva 

Stephany da Silva dos Santos 

Thayná Melo Chavão 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar as atividades que ocorreram durante o 

projeto de iniciação docência/PIBID, no CIEP 308-Pascoal Carlos Magno, localizado 

em Itaboraí, durante segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. Em 

ambos os semestres foram realizadas distintas atividades, seja por meio do 

planejamento na UERJ, em diferentes núcleos de pesquisa buscando, até atividades 

organizadas e sistematizadas diretamente com a professora supervisora desse 

projeto. Por uma questão metodológica selecionamos quatro atividades que 

desejamos apresentar neste trabalho. As duas primeiras ocorreram no ano de 2018 

com turmas do 2º ano do Ensino Médio Regular e as duas ultimas no ano de 2019, 

com turmas do 1º ano do Ensino Médio Regular. A atividade tinha como objetivo 

articular as concepções sobre a migração, a partir de uma metodologia mais 

dinâmica. A princípio, apesar de parecer simples, a atividade exigiu uma pesquisa 

prévia dos estudantes sobre as histórias/trajetórias de suas famílias para a confecção 

da cartografia pessoal. A partir delas foram construídas as cartografias das 

migrações, que ocorreu de forma participativa em sala de aula. Sua aplicação tinha 

como tema central trabalhar a temática população. A elaboração desta consistia em 

marcar os fluxos migratórios no mapa sobre uma placa de isopor, utilizando linhas 

coloridas para identificar os fluxos migratórios e alfinetes coloridos para delimitar as 

migrações no mapa. Foram utilizados mapas em três níveis de escalas: estadual, 

nacional e mundial. A atividade foi aplicada em dois momentos diferentes, gerando 

não só o entendimento do conteúdo, como o conhecimento das histórias e vivências 

das famílias. A terceira atividade feita em abril de 2019, foi sobre elementos da 

cartografia, e tinha como foco, o domínio de temas como escala e coordenadas 

geográficas. Para isso foi elaborado um jogo, trabalhando noções de orientação, 

usando materiais como TNT e E.V.A. Ao contrário da atividade anterior, em que 

preparamos uma dinâmica participativa envolvendo narrativas e mapeamento, aqui 

foi feito um jogo, mais dinâmico e complexo, por ser um conteúdo de difícil domínio 

por parte dos estudantes. Já a quarta atividade, ocorreu no mês de junho. Os 

bolsistas tanto acompanharam, como auxiliaram os estudantes da escola na 

elaboração de diferentes práticas didáticas. Duas turmas foram dividas em grupos. 

A primeira ficou responsável pela produção de maquetes envolvendo os temas de 

deriva continental, tectônica de placas, vulcanismo e perfil do solo e a segunda turma 

ficou responsável pela elaboração de jogos trabalhando os conteúdos sobre relevo. 

Todas as atividades tiveram em comum a busca por propor metodologias distintas 

das usuais, elaborando materiais didáticos e dinâmicas que buscassem a participação 

ativa dos estudantes. Como resultado percebeu-se um maior interesse e participação 
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dos estudantes, bem como, apropriação de conceitos de difícil entendimento no 

âmbito da ciência geográfica. 

 
E-mail: gabrielgeo@hotmail.com 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA: SABERES E 

FAZERES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLOS SOARES BARBOSA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Paula Izidoro Ferreira 

Estagiário(s):  
Aryel Silva de Arruda 

Bruna Furriel Dantas 

Bruna Peroba Loureiro 

Carlos Eduardo dos Santos 

Natalia da Mota Paes de Oliveira 

Sara da Silva Leivas Cristovão 

Suzana Mariana Filipe Simões 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela 

CAPES, oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos de licenciaturas 

que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que se comprometam com o 

exercício do magistério na rede pública. O objetivo é elevar a qualidade da formação 

inicial de professores promovendo a integração entre a educação superior e a 

educação básica. O Curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), Campus Maracanã, participa do novo Edital PIBID 2018 

com o Projeto “Saberes e Fazeres Docentes na Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, 

cujos objetivos, entre outros, são: buscar melhorias na formação inicial e continuada 

de professores da EJA; estimular futuros professores para a docência na modalidade; 

reduzir o déficit ainda presente nos cursos de licenciatura dos estudos sobre a EJA; 

promover a reflexão crítica das práticas pedagógicas utilizadas na modalidade. As 

bolsistas, do 1º ao 4º períodos da graduação, cumprem carga horária de 6 horas 

semanais na escola e 4 horas para estudos e trocas de experiências, realizados 

quinzenalmente com o coordenador do subprojeto, totalizando 32 horas mensais. 

Afora a observação da prática, realizam alguns projetos com os alunos, sob a 

supervisão da professora regente, também bolsista do Pibid. Apresentamos neste 

trabalho as reflexões possibilitadas pelo Projeto Minha Escola, elaborado pelas 

bolsistas e executado com estudantes de uma turma multisseriada dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, bem como as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, a 

partir da imersão reflexiva de sete bolsistas no cotidiano da Escola Professor Lourenço 

Filho, localizada no bairro do Grajaú, no município do Rio de Janeiro, iniciada em 

setembro de 2018. Compreendendo a formação na perspectiva da práxis e pensando 

a formação de um profissional pedagogo múltiplo, para compreensão e atuação 

ampla no campo da educação, além de professores reflexivos e pesquisadores da sua 

própria prática (SCHON, 1997; NÓVOA, 2003;TARDIF, 2004), as pesquisas em 

execução privilegiam os seguintes objetos: “A alfabetização como caminho para a 

autonomia”; “Considerações sobre o retorno escolar na modalidade EJA”; “A 

dimensão política no projeto pedagógico da EJA”; “Histórias de vida para pensar 

trajetórias escolares: um caminho emancipatório para os alunos da EJA”. Os referidos 

estudos têm privilegiado a observação participante e as entrevistas com roteiros semi 

estruturados realizadas com estudantes e docentes da escola. A análise dos dados 

tem sido feita com base no diálogo entre os teóricos do campo da EJA e da formação 

docente. Os resultados apontam para a necessidade de a modalidade ser pensada na 

perspectiva do direito, de superar o paradigma de suplência e de se construir novos 
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fazeres e projetos pedagógicos que tenham como núcleo o perfil dos estudantes 

jovens, adulto e idosos, suas demandas e situações reais de produção da existência. 

 
E-mail: profcarlossoares@gmail.com 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA EJA: ESTUDOS E PRÁTICAS EM UMA ESCOLA 

DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE MESQUITA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLOS SOARES BARBOSA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Rogeria Dionizio Firmino 

Estagiário(s):  
Ana Carolina Campos Pereira Pontes 

Ana Carolina Pereira Barreto 

Angelina Sotero Pinto 

Daniela Ferreira Campos 

Ingrid Sthefannie Fernandes André 

Larissa Vitória Barreiros Ferreira Guirra 

Marcele Elias Dias da Silva 

Naise dos Santos Chales 

Taynara de Oliveira Roberto 

Viviane Costa da Silva 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas de 

iniciação à docência aos alunos de cursos de licenciaturas que se dediquem ao estágio 

nas escolas públicas e que se comprometam com o exercício do magistério na rede 

pública. O objetivo é elevar a qualidade da formação inicial de professores, 

promovendo a integração entre a educação superior e a educação básica. O Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

Campus Maracanã, participa do Edital PIBID 2018 com o Projeto “Saberes e Fazeres 

Docentes na Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, cujos objetivos, entre outros, são: 

buscar melhorias na formação inicial e continuada de professores da EJA; estimular 

futuros professores para a docência na modalidade; reduzir o déficit ainda presente 

nos cursos de licenciatura dos estudos sobre a EJA; promover a reflexão crítica das 

práticas pedagógicas utilizadas na modalidade. As bolsistas, do 1º ao 4º períodos da 

graduação, cumprem carga horária de 6 horas semanais na escola e 4 horas para 

estudos e trocas de experiências, realizados quinzenalmente com o coordenador do 

subprojeto, totalizando 32 horas mensais. Além da observação da prática, realizam 

alguns projetos sob a supervisão da professora regente. Apresentamos aqui as 

reflexões possibilitadas pelo ‘Projeto Semana do Brincar na Escola’, 

elaborado/executado pelas bolsistas junto a estudantes da EJA, de 17 a 65 anos de 

idade, em uma turma multisseriada dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal Ernesto Che Guevara, pertencente à rede de Mesquita, assim como 

pelas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas a partir da imersão reflexiva de dez 

bolsistas no cotidiano da referida escola, iniciadas em março de 2019. 

Compreendendo a formação na perspectiva da práxis e visando a formação de 

professores reflexivos e pesquisadores da sua própria prática, as pesquisas em 

execução privilegiam os seguintes objetos: “A importância da formação continuada 

para professores da EJA”; “A utilização de atividades lúdicas em práticas corporais 

na EJA para elevação da autoestima e da autoconfiança”; e “Análise das práticas 

pedagógicas em classes multisseriadas da EJA”. Trata-se de pesquisas qualitativas, 

utilizando-se, até o momento, da observação participativa e de entrevistas realizadas 

com os estudantes, os docentes da escola e o coordenador da EJA da Secretaria de 

Educação de Mesquita. Até o momento, a análise dos dados tem sido feita com base 

no diálogo entre os teóricos do campo da EJA e das temáticas especificas. Os 
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resultados parciais sinalizam a importância das práticas docentes assumirem uma 

dimensão transformadora e inclusiva, buscando superar paradigma de suplência, 

bem como desenvolver a dimensão cognitiva, a afetividade, a autoestima e a 

autoconfiança dos discentes. Daí a importância da formação continuada dos 

docentes, visando à construção de novos fazeres e projetos pedagógicos que 

atendam a diversidade dos sujeitos da EJA. 

 
E-mail: profcarlossoares@gmail.com 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE MESQUITA: REFLEXÕES 

(IM)PERTINENTES SOBRE O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA 

EJA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLOS SOARES BARBOSA 

Supervisor(es) Participante(s):  
José da Silva Rodrigues 

Estagiário(s):  
Maria Carolina de Souza França 

Monica dos Santos Silva de Assis 

Patrícia Cardoso da Costa 

Verônica dos Santos Geraldo 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas de 

iniciação à docência aos alunos de cursos de licenciaturas que se dediquem ao estágio 

nas escolas públicas e que se comprometam com o exercício do magistério na rede 

pública. O objetivo é elevar a qualidade da formação inicial de professores, 

promovendo a integração entre a educação superior e a educação básica. O Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

Campus Maracanã, participa do Edital PIBID 2018 com o Projeto “Saberes e Fazeres 

Docentes na Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, cujos objetivos, entre outros, são: 

buscar melhorias na formação inicial e continuada dos docentes da EJA; estimular 

futuros professores para a docência na modalidade; reduzir o déficit ainda presente 

nos cursos de licenciatura dos estudos sobre a EJA; promover a reflexão crítica das 

práticas pedagógicas utilizadas na modalidade. As bolsistas, do 1º ao 4º períodos da 

graduação, cumprem carga horária de 6 horas semanais na escola e 4 horas para 

estudos e trocas de experiências, realizados quinzenalmente com o coordenador do 

subprojeto, totalizando 32 horas mensais. Afora a observação da prática, realizam 

alguns projetos sob a supervisão da professora regente. Apresentamos aqui as 

reflexões possibilitadas pelas oficinas de Língua Portuguesa e Matemática, elaboradas 

pelas bolsistas e executadas junto a estudantes da EJA de uma turma multisseriada 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Governador Roberto da 

Silveira, pertencente à rede de Mesquita, bem como as pesquisas que vêm sendo 

desenvolvidas a partir da imersão reflexiva de quatro bolsistas no cotidiano da 

referida escola desde setembro de 2018. Compreendendo a formação na perspectiva 

da práxis e visando a formação de professores reflexivos e pesquisadores da sua 

própria prática, as pesquisas em execução privilegiam os seguintes objetos: “A 

infantilização dos conteúdos na EJA”; “Dificuldade de aprendizagem de alunos da EJA 

numa turma multisseriada” e “Projeto Político Pedagógico (PPP): a travessia para 

uma EJA democrática”. Os estudos têm privilegiado a observação participativa, 

fazendo uso também de entrevistas com estudantes e docentes da escola e a 

realização de oficinas de intervenção pedagógica. A análise dos dados tem sido feita 

com base nos teóricos do campo da EJA e das temáticas especificas. Os resultados 

parciais sinalizam a importância de os professores se atentarem as especificidades 

da modalidade, sobretudo quanto aos diferentes ritmos de aprendizagem, a 

contextualização dos conteúdos e o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

coerentes com a faixa etária dos discentes. Isso poderia ser viabilizado a partir do 

compromisso entre os distintos atores escolares com a efetiva aprendizagem dos 

estudantes, o que poderia estar acordado no PPP se a sua função fosse compreendida 

para além de um documento burocrático. 

E-mail: profcarlossoares@gmail.com  
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LEITURA E ESCRITA NO ENSINO DE HISTÓRIA, NA ESCOLA E NA 

LICENCIATURA 

Área temática: Ciências Humanas / História / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PRISCILLA LEAL MELLO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Elisangela Goulart Moreira 

Fabiana de Souza Pimenta 

Silvia Coelho Alvarenga 

Estagiário(s):  
Alberto Fraga Pereira 

Daniel Dinunci de Sá Mota 

Débora Simeão Ortman Pereira 

Edjaneide Faria Pereira 

Felipe Nunes Moreira 

Gleicielle Domingues Pacheco 

Isaac Carvalho de Souza Silva 

Isabelly Teixeira da Silva 

Kamila Gomes Rodrigues 

Liandra P. da Silva Mesquita 

Lucas Fortunato de Souza 

Nathália Ariel R. da Silva 

Olavo de Abreu Lopes Rodrigues 

Otávio dos Santos Gomes 

Patrícia Marques de Souza 

Patrícia de Lima Souza 

Philippe Oliveira de Souza 

Roberto de Freitas Filho 

Tayane Cristina Venancio Miranda 

Thales Azevedo da Costa Pereira 

Tácio Ferreira Garrido 

Vitor Nascimento Melo 

 
Estabelecimento de paralelismo entre as atividades de letramento histórico dos 

alunos do curso de História em sua primeira metade do curso - considerando as 

disciplinas de Laboratório de Ensino de História 2, 3 e 4 – e as atividades de leitura 

e escrita realizadas na aula de História, consideradas como um tipo específico de 

letramento escolar. Visa-se que os graduandos da licenciatura percebam, através 

desse paralelismo, que todo nível de formação exige aprendizagens específicas no 

que se refere às formas de ler e escrever a história. Neste subprojeto História - DCH 

- FFP, desenvolvemos a tecnologia dos manuscritos de produção orientada. 

Entendemos manuscrito escolar como um suporte específico de produção textual, 

que será elaborado pelos licenciandos do Pibid a partir de objetivos definidos de 

estímulo à produção textual pelos alunos, com a proposta de acompanhar os 

percursos de letramento do educando. Ao mesmo tempo, esses manuscritos – uma 

vez deslocados de sua função didática de prática da escrita em sala de aula – servirão 

de fontes primárias para estudos das relações entre Ensino de História e Letramento. 

O projeto deste ano desenvolve-se no contexto de reflexões em torno de marcos 

sociais da desigualdade - gênero, movimentos sociais e direitos humanos. O trabalho 

prevê a produção de um banco de manuscritos escolares, ampliando a produção de 

2017-18. A metodologia de trabalho a ser desenvolvida prevê que esse trabalho 

analítico envolva os supervisores de forma a que eles igualmente avaliem suas 
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habilidades de escrita, coesão e clareza na elaboração de aulas, enunciados, textos, 

provas, dentre outras atividades. Significa dizer que a descontextualização dos 

manuscritos, transformados em fontes primárias para o estudo do ensino de História, 

revelará também um fazer docente, a ser analisado segundo os impactos que provoca 

nos processos de ensino-aprendizagem. Acreditamos que o letramento ocorre em 

contexto dialógico, ainda segundo Bakhtin, e que, portanto, a escrita docente tem 

impacto na escrita do aluno, que pode apresentar dificuldades também como 

resultado da não compreensão de uma determinada cultura escrita escolar. 

Defendemos, ainda, com base no sucesso obtido em edições anteriores do Pibid, que 

os licenciandos dediquem parte de suas horas semanais de trabalho na confecção de 

diário de campo, pois são cadernos de memória aos quais eles poderão recorrer para 

a redação de artigos, painéis e também para elaborar reflexões para a elaboração 

das atividades de ensino-aprendizagem a serem aplicadas em salas de aula.A cada 

semestre, de acordo com o laboratório que estiverem cursando, serão fomentados 

paralelos entre o que foi estudado no laboratório sobre as práticas de escrita e as 

estratégias de letramento procedimental, interpretativo e de inferência realizadas em 

atividades de letramento na escola. 

 
E-mail: priscillalmello@gmail.com 
  



 
 

412 
 

 

OFICINAS PEDAGÓGICAS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA O ENSINO 

DE BIOLOGIA: REFLEXÕES À LUZ DA TEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  
Caio Roberto Siqueira Lamego 

Estagiário(s):  
Caio Roberto Siqueira Lamego 

Gabriel Carvalho do Nascimento 

Jhonathan Marques Di-Filippi Nascimento 

Louise Francisco 

Mariana de Araújo Parada 

Rafaella Costa de Andrade 

Rafaelle Oliveira Almeida Madeira 

 
As demandas socioambientais presentes na sociedade contemporânea são 

consequência da acelerada exploração de bens consumíveis, em um sistema em 

desequilíbrio que se distancia da sustentabilidade em uma crise de racionalidade na 

contemporaneidade. Neste sentido, a escola é um ambiente propício para a promoção 

de atividades que problematizem estas questões em perspectiva crítica e reflexiva, 

de modo a corroborar com a sensibilização dos atores envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. Oficinas pedagógicas podem ser uma estratégia didático-

pedagógica que contribua para o ensino de Biologia e temáticas socioambientais, 

articulando educadores e educandos em um espaço dinâmico de trocas de 

experiências para a construção do conhecimento. O potencial das oficinas 

pedagógicas é evidenciado pela valorização da participação e reflexão individual e 

coletiva a partir de situações cotidianas. O objetivo deste trabalho é tecer uma 

reflexão sobre o uso das oficinas pedagógicas, no âmbito do Subprojeto Biologia do 

PIBID-CAPES na universidade do Estado do Rio de Janeiro, como ferramenta para a 

abordagem de temáticas socioambientais no ensino de Biologia. Lançando mão de 

atividades experimentais, plantio de plantas medicinais e alimentícias não 

convencionais (PANCs), construção de horta suspensa e debates sobre demandas 

socioambientais no município de São Gonçalo, buscou-se construir com alunos de 

uma escola pública estadual diálogos sobre problemas socioambientais locais e 

globais, com a finalidade de promover atividades críticas e reflexivas. Cabe ressaltar 

que as oficinas ocorreram no evento escolar “VI Semana do Meio Ambiente”, que 

vem sendo desenvolvido na escola desde 2014, em perspectiva interdisciplinar. Os 

alunos participaram das oficinas pedagógicas de acordo com o seu interesse sobre 

os temas propostos, mesclando participantes de diferentes turmas. O debate sobre 

questões socioambientais foi relevante para desenvolver novos olhares sobre 

problemas ambientais existentes no município de São Gonçalo, no estado do Rio de 

Janeiro. As atividades desenvolvidas em 2018 e 2019 no subprojeto Biologia do PIBID 

favoreceram o diálogo entre conhecimentos acadêmicos, escolares e cotidianos, de 

modo a contribuir para a formação de sujeitos críticos e reflexivos capazes de 

ressignificar suas práticas frente a demandas socioambientais. A articulação entre 

escola e universidade mostra-se potencializadora da formação inicial e continuada de 

professores na educação básica. Apoio: CAPES 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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OFICINAS E JOGOS COMO PROPOSTA DIDÁTICA NA AULA DE GEOGRAFIA: 

APRESENTANDO A EXPERIÊNCIA DO PIBID NO CIEP 412 DR. ZERBINI 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIEL SIQUEIRA CORREA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Matheus Lage Matias 

Estagiário(s):  
Alan Gomes da Silva 

Ana Carolyna da Silva Barros 

Gabriel Machado Coelho 

JULIA GABRIELA LESSA DE QUEIROZ 

Júlia Albuquerque Moura de Araujo 

Leandro Vieira Cardoso da Silva 

Mateus de Souza Farias 

Matheus Lage Matias 

Vinicius Martins de Almeida 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a dinâmica de atividades desenvolvidas 

pelos estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) sob a mediação do professor 

supervisor, que atuam no CIEP 412 Dr. Zerbini no Colubandê, bairro de zona 

periférica, à margem da rodovia estadual RJ-104 do município de São Gonçalo. 

Durante a atuação nos últimos 12 meses (segundo semestre de 2018, e primeiro de 

2019) foram realizadas diferentes atividades, i) desde reuniões de planejamento na 

universidade; ii) oficinas e práticas pedagógicas em sala de aula; iii) até atividades 

cotidianas do ambiente escolar, que permitiram conhecer a dinâmica da escola. 

Contudo, nesse resumo vamos destacar quatro atividades planejadas de intervenção 

no currículo. Um jogo de tabuleiro, no qual os estudantes eram as peças, com o 

objetivo de conhecerem melhor a Oceania, destacando distintas linhas de estudo do 

projeto PIBID (Geografia Urbana, Violência e Juventude, Identidade, Espaço e 

Diferença e Geotecnologia). Duas atividades sobre o continente africano (linha de 

Geografia e questão étnico-racial e Geopolítica), aplicadas em diferentes turmas do 

nono ano. A primeira atividade ocorreu após o uso do filme Hotel Ruanda, com o 

objetivo de debater processos de conflitos no continente, para descontruir os 

estereótipos foram distribuídas duas reportagens aos alunos, sobre distintas 

realidades do continente. A segundo atividade sobre África foi uma oficina, com o uso 

de trechos do filme Pantera Negra, discutindo a pluralidade de grupos étnicos no 

continente. A terceira atividade foi um debate sobre xenofobia, com foco sobre a 

Europa, em que os estudantes foram divididos em grupos e os bolsistas do PIBID 

apresentaram um texto, que no final foi discutido entre os alunos. Por fim, um “quiz” 

sobre cartografia, trabalhando a dinâmica de jogos em sala de aula com tema de: 

coordenadas, fuso-horário e projeção cartográfica. Nessas atividades foram 

desenvolvidos recursos didáticos como: uso do audiovisual, através de filmes para 

inserir a lei 10.639 e discutir África e racismo; desenvolvimento de jogos como 

recurso pedagógico, além do uso de notícias de jornal, o que contribuiu para sair do 

lugar comum que é o livro didático. O objetivo foi de trabalhar com uma dimensão 

multiescalar, pois mesmo abordando conteúdos vinculados a um contexto global 

(como por exemplo, Oceania, África e Europa), buscou-se fazer relações com a 

realidade dos alunos. Outro propósito foi auxiliar os educandos a construírem senso 

crítico sobre a conjuntura internacional. As atividades surtiram um efeito positivo, 
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gerando debate e discussão entre eles, além de melhor compreensão dos conteúdos, 

e associação desses com o cotidiano. 

 
E-mail: gabrielgeo@hotmail.com 
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PROJETO ENEM: ARTICULANDO SABERES DA BIOLOGIA E DA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  
Marcos Ferreira Josephino 

Estagiário(s):  
Júlia dos Passos Pereira 

Larissa Coutinho Quintanilha Góes 

Letícia Vergetti de Oliveira Brandão 

Mariane da Silva Soares 

Rayane Souza Gular 

 
Qual é o papel da disciplina escolar Biologia no Ensino Médio? É a formação de um 

indivíduo crítico, oferecendo ao jovem a habilidade de fazer relações entre os 

conteúdos escolares e as práticas vivenciadas no seu dia-a-dia e o contexto social 

sobre o qual estão inseridos, ou consiste em prepara-los para o vestibular? De acordo 

com Attico Chassot, a responsabilidade no ensinar Ciência é transformar nossos 

alunos em cidadãos mais críticos e capazes de transformar para melhor o mundo em 

que vivemos (Chassot, 2017, p.63). Chassot também afirma que a ciência é uma 

linguagem construída pelo ser humano para explicar o nosso mundo natural. Assim, 

“ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a 

natureza” (Chassot, 2003, p.91). Pode-se afirmar que a Biologia é uma ciência que 

está presente no cotidiano do educando. Temas que envolvem saúde e meio 

ambiente, sexualidade, bem como jargões científicos – transgênicos, células-tronco, 

clonagem, LDL, engenharia genética, vacina gênica, gordura trans, gordura saturada 

- presentes em jornais e diferentes formas de mídia são veiculadas diariamente. 

Neste caso, o cidadão egresso do ensino médio, deve ter uma formação que lhe 

permita dialogar com tais temas. Por outro lado, o aluno também deve estar 

preparado para prestar um concurso que vise o seu ingresso na universidade, como 

ENEM e/ou o exame vestibular. O Projeto ENEM realizado no Instituto Educacional 

Clélia Nanci (IECN), visa incentivar e preparar os alunos do 3° ano do ensino médio 

a prestar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Teve início no ano de 2018, 

onde cada estagiário do PIBID abordou um tema diferente da Biologia. Os temas 

abordados no Projeto ENEM foram: vírus; bactérias; DNA; ecologia; genética 

mendeliana; origem da vida; polinização; respiração celular; histologia; sistemas 

digestório, reprodutor, respiratório, excretor, endócrino e nervoso. Bolsistas ID do 

subprojeto Biologia do PIBID ensinam conteúdos referentes aos temas propostos. Os 

alunos recebem uma lista de exercícios contendo questões anteriores do ENEM. O 

objetivo é dar a oportunidade de por em prática o que foi aprendido sobre os 

conteúdos trabalhados pelos bolsistas e avaliar o aprendizado. Outro objetivo do 

projeto Vestibular ENEM é o de melhorar a autoestima dos alunos, que enxergam a 

universidade pública como um sonho impossível de ser alcançado. Cada aluno 

também recebe via e-mail uma vídeo aula elaborada pelo professor e 

licenciandos,para o ensino de Biologia. O Projeto ENEM possibilita aos licenciandos 

do curso de Ciências Biológicas a prática docente e também contribui para que alunos 

do terceiro ano do ensino médio do Instituto de Educação possam vislumbrar a 

possibilidade de ingressarem na universidade. “Mudar é difícil, mas é possível”, já 

dizia Paulo Freire (2005, p.79). E é justamente por acreditar nesta possibilidade que 

vamos programar nossa ação político-pedagógica. Apoio: CAPES 

E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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PROJETO VESTIBULAR UERJ: ENTRELAÇAMENTOS ENTRE ESCOLA E 

UNIVERSIDADE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  
Marcos Ferreira Josephino 

Estagiário(s):  
Milan Areia de Sena Marins 

Patrícia Julia de Almeida Silva 

 
O projeto Vestibular UERJ vem sendo desenvolvido com estudantes do terceiro ano 

do Instituto de Educação Clélia Nanci e licenciandos em Ciências Biológicas no 

município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, buscando formar indivíduos críticos 

(CHASSOT, 2017, p.63), capazes de estabelecer relações entre os conteúdos da 

Biologia ensinados na escola com as práticas vivenciadas no cotidiano. A Biologia é 

uma ciência que apresenta diferentes terminologias, definições e conceitos. Cabe ao 

professor ensinar aos educandos que a terminologia científica é apenas uma forma 

de sintetizar informações de forma precisa (BIZZO, 2000, p.24). A linguagem 

construída pelos seres humanos é uma forma de explicar o mundo em que vivemos 

e, para entendê-lo, é necessário compreender esta linguagem ou, segundo Attico 

Chassot (2017, p.63), “ser alfabetizado cientificamente”. O cidadão egresso do 

ensino médio deve ter uma formação que lhe permita interpretar e dialogar com 

notícias e temas veiculados diariamente nos diferentes meios de comunicação e 

mídia, temas estes em que a Biologia e suas terminologias se fazem presentes. O 

projeto também tem o objetivo de preparar alunos do 3° ano do ensino médio para 

prestar concursos para o seu ingresso na universidade - ENEM ou vestibular. O 

Projeto UERJ teve início no ano de 2019 e trata da resolução de questões anteriores 

abordadas no Vestibular da UERJ, sobre os temas: sistema endócrino, nervoso e 

digestório; vegetais; ciclo menstrual; poluição ambiental; biologia celular, síntese 

proteica, células tronco, divisão celular; biologia evolutiva; ecologia; cladograma e 

genética; programas de saúde; metabolismo e massa corporal; endotermia e 

ectotermia; tecido muscular; e artrópodes. Conteúdos referentes a questões de anos 

anteriores de exames vestibulares são discutidas pelos bolsistas do PIBID com os 

alunos e depois os alunos recebem uma folha de exercícios, contendo questões do 

vestibular da UERJ. Outro objetivo do projeto Vestibular UERJ é o de incentivar que 

os alunos compreendam que cursar uma universidade pública é um desejo que pode 

ser alcançado. O Projeto Vestibular UERJ tem estimulado a interação entre 

estudantes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de 

Formação de Professores e alunos do terceiro ano do ensino médio do IECN, levando 

os primeiros a porem em prática o ofício de professor e os últimos a vislumbrarem 

possibilidades de ingresso em cursos universitários para continuar seus estudos. 

Nesse sentido, escola e universidade articulam saberes e práticas na formação desses 

sujeitos. Apoio: CAPES 

 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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POR UMA CARTOGRAFIA INCLUSIVA: UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID DE 

GEOGRAFIA NO INSTITUTO EDUCACIONAL CLÉLIA NANCI 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GABRIEL SIQUEIRA CORREA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Debora Cristina Vieira de Simas 

Estagiário(s):  
Ana Maria Dias Garcia 

Caio de Carvalho Maurício 

Eduardo Borges Da Silva Pereira 

Gabriel Machado Coelho Vieira 

Izabela Braz Bastos 

Ketleen de Brito Storck Silva 

Layza Cristina de Lima Paiva 

Lyncon Moreira da Silva 

 
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma atividade do PIBID do 

subprojeto de Geografia da UERJ- FFP “Saber escolar e Formação Docente na 

educação Básica” realizada no primeiro semestre de 2019 no Instituo de Educação 

Clélia Nanci, unidade de ensino localizada no bairro da Brasilândia, no município de 

São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Será destacado apenas o primeiro semestre, pois em 

2018, período de início do projeto, a atuação ocorreu na Escola Municipal Paulo 

Reglus Neves Freire, no bairro do Mutuaguaçu, também em São Gonçalo. O 

subprojeto em questão contempla turmas do Ensino Fundamental e Médio, incluindo 

turmas de Formação de professores em Nível Médio, o Curso Normal. Neste sentido, 

constata-se a importância e responsabilidade do PIBID na escola, visto que 

participamos ativamente da construção da formação desses futuros(as) 

professores(as) das séries iniciais. Pode-se destacar a divisão e atuação das 

atividades em duas linhas: a) atividades cotidianas da escola, em que os bolsistas 

participam da mediação das categorias e conceitos geográficos durante as aulas em 

parceria com a professora supervisora, e; b)Atividades extra- curriculares, como 

oficinas, que por uma opção metodológica será destacada nesse resumo, em 

especial, a Oficina de construção de mapa tátil. Essa atividade foi aplicada como uma 

das estratégias de recuperação das turmas de 9º ano e de 1 ano de formação de 

professores(as) visando contemplar a construção de mapas, linguagem essencial da 

geografia, trabalhando seus elementos principais (escala, título, rosa dos ventos) e 

a sensibilidade das turmas em relação a acessibilidade da escola e seus materiais 

didáticos. Entender o conteúdo de cartográfico e sua aplicabilidade é de suma 

importância para a comunidade escolar. Ademais, a própria oficina trouxe uma 

reflexão para os estudantes que a produziram, pois ela representa a necessidade de 

diversificação de materiais didáticos em sala de aula. Os materiais utilizados na 

atividade para o mapa tátil foram coletados dos na própria escola. Temos como 

exemplo: pequenas pedras, areia, folhas secas e o isopor – base para o mapa. Os 

alunos foram divididos em grupos de quatro a seis pessoas. Na primeira parte, os 

estudantes foram vendados, com o objetivo de identificar três objetos com texturas 

diferentes, utilizando para isso sentidos diferentes da visão. Na segunda parte, os 

estudantes construíram um mapa tátil, a partir de um mapa preparado previamente 

para a oficina, e tendo auxílio dos bolsistas para a construção dos elementos que 

constituem o mapa. Nessa experiência foi possível exemplificar que é possível 

promover dinâmicas inclusivas em sala de aula, utilizando materiais encontrados na 
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escola, e de baixo custo. Destaca-se ainda, que para os próximos semestre, serão 

elaboradas outras oficinas com o tema da inclusão. 
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PRODUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: 

CONTRIBUIÇÕES E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DO PIBID-

BIOLOGIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 

Supervisor(es) Participante(s):  
Caio Roberto Siqueira Lamego 

Estagiário(s):  
Gabriel Bergiante Chermautt 

João Paulo da Silva Rocha 

Simone da Silva Santana Baptista 

 
Os jogos didáticos são uma estratégia pedagógica que tem por objetivo promover a 

aprendizagem sobre diferentes temas a partir de trocas de experiências, habilidades, 

interação social e comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. Este recurso didático caracteriza-se por utilizar a ludicidade para 

estimular a aprendizagem dos alunos, além de contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade cognitiva dos sujeitos envolvidos nesta dinâmica e facilitar a 

compreensão de conceitos relacionados à Biologia. A utilização dos jogos didáticos 

pode aproximar professor e alunos, proporcionando um aprendizado coletivo com a 

socialização dos conhecimentos prévios. Os jogos didáticos podem contribuir para a 

aprendizagem de conteúdos com diferentes níveis de abstração e relacioná-los à 

realidade dos alunos, fazendo desses sujeitos agentes ativos no processo de ensino 

e aprendizagem. O potencial didático dos jogos para o ensino de Biologia se ancora 

no seu caráter que é somente lúdico, mas também por trazer uma abordagem 

educativa que se distancia de aulas expositivas. Este trabalho tem por objetivo relatar 

a experiência da confecção de jogos didáticos no âmbito do Subprojeto Biologia do 

PIBID/CAPES/UERJ. Foram desenvolvidas diferentes modalidades de jogos didáticos, 

tais como: de tabuleiro, de memória e cartas, contemplando diferentes conteúdos 

biológicos. Entre oito jogos confeccionados, três abordaram o tema Ecologia e 

problemas socioambientais; os demais jogos referem-se às áreas de Botânica, 

Microbiologia, Genética, Anatomia e Nutrição. Os jogos didáticos foram aplicados em 

turmas do primeiro ano do ensino médio para alunos da modalidade de Curso Normal 

em uma escola pública estadual do município de São Gonçalo-RJ, em um evento 

escolar organizado por licenciandos bolsistas e voluntários, professores da educação 

básica e coordenação do subprojeto, que teve como título “I Feira de Experimentação 

e Materiais Didáticos para o Ensino de Biologia”. Os jogos didáticos reforçaram a 

participação e envolvimento dos alunos nas atividades. A partir de uma perspectiva 

que entende estes recursos como facilitadores da construção do conhecimento, a 

equipe do subprojeto PIBID-Biologia vêm desenvolvendo jogos e outros materiais 

didáticos que contribuam no processo educativo de alunos do ensino médio. 

Compreende-se que a utilização de jogos didáticos contribui para o processo 

formativo dos estudantes na disciplina escolar Biologia, por os estimularem a serem 

agentes ativos do processo de ensino e aprendizagem e a desenvolverem um 

pensamento crítico sobre diferentes questões. Apoio: CAPES 
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A CONSTRUÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR: PRÁTICAS DA REALIDADE 

EXCLUDENTE DO ENSINO FRENTE À MEDICALIZAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
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Supervisor:  
NILSON GUIMARAES DORIA 

Estagiário(s):  
Amanda Teixeira Brum da Luz 

 
A escola, por muito tempo, se colocou como uma instituição de acesso desigual. Já 

ocorreram, ao longo da história, diversas discussões baseadas em viés psicológicos, 

médicos e científicos, sobre quem deveria frequentar a escola. Diante desse cenário, 

ela se mostrou bastante excludente, o que persiste ainda hoje, mesmo que de forma 

diferente. A estrutura da escola é cada vez mais arcaica e não mais supre o que a 

nossa sociedade pede atualmente. As avaliações, ou os exames, lançadas pelos 

docentes à seus educandos, nada mais são do que instrumentos de segregação 

dentro da própria classe, pois só o que interessa ali são os resultados alcançados; os 

currículos ainda são reflexos de grupos hegemônicos da nossa sociedade, e 

reafirmam as desigualdades sociais; e o ensino tradicional, o modo tradicional de se 

ensinar dentro das escolas, continua sendo o mesmo desde o final do século XIX, 

entendendo a educação dentro de uma lógica bancária e os educandos como depósito 

de conteúdos. Assim, todos aqueles os quais não são compatíveis com o que a escola 

quer, procura e representa; os que não se encaixam nos padrões exigidos por ela ou 

os que apresentam questões que ela ainda não consegue lidar, sofrem com os mais 

diferentes rótulos que, além de gerar uma culpabilização singular do discente, 

também dão origem à outras consequências. Uma delas é a medicalização. O que se 

objetiva com este trabalho é entender por que e como o fracasso escolar é construído 

e justificado, para assim, perceber qual o papel da medicalização nesse contexto. 

Outro objetivo é discorrer de forma breve sobre os principais fatores intra-escolares 

(práticas excludentes presentes na escola, já citadas acima, tais como avaliações e 

currículo) que favorecem e potencializam tal fracasso. Além disso, também busca 

trazer a medicalização sendo utilizada por gestores escolares ou professores, como 

uma forma de buscar a "cura" ou a diminuição de questões que, apesar de estarem 

sendo vistas nos educandos, na verdade, deveriam ser escolares. Para tanto, a 

metodologia deste trabalho consiste em uma Revisão Bibliográfica, que busca 

reafirmar e auxiliar nas discussões propostas aqui. Como consideração final, o 

trabalho promove uma outra discussão (que tem relação com a sua questão 

principal): a medicalização também como forma de alívio docente. Pensar em alívio 

docente, também é pensar em uma série de questões que perpassam pelos 

profissionais que mediam uma relação bastante tensa (entre educando e escola, 

como instituição), que têm uma rotina extremamente pesada e responsabilidades 

gigantescas, que muitas vezes não dispõem de boas condições de trabalho e que por 

conta de tudo isso, estão adoecendo. Portanto, o Burnout, síndrome relacionada ao 

esgotamento no trabalho e que vem tendo um aumento considerável de casos, 

também foi abordado. 
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Resumo: O presente artigo busca dialogar acerca da inclusão de pessoas com 

deficiência no âmbito educacional, pois o assunto ainda é incipiente no contexto 

escolar e social, principalmente pela falta de informação. Foi realizada uma pesquisa 

de campo e aplicados questionários a professores, funcionários e alunos de uma 

escola pública de um município do estado do Rio de Janeiro, buscando observar a 

compreensão dos mesmos sobre o assunto. A partir dos resultados obtidos 

percebemos desconhecimento dos participantes entrevistados acerca do tema, 

principalmente dos alunos. Além disso observamos a carência na formação inicial e 

continuada dos professores. Desta forma, consideramos de extrema importância que 

a luta da Educação Especial no decorrer de todas essas décadas para tornar-se 

inclusiva seja enxergada e conhecida pela sociedade, não ficando restrita apenas aos 

debates e estudos acadêmicos. Vale ressaltar que este artigo não tem como objetivo 

encontrar soluções prontas para a questão da Educação Especial, mas sim discutir 

possibilidades de ações necessárias para que a Educação Especial seja realmente 

uma Educação Inclusiva. Além disso, é importante salientar que esta pesquisa foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e aprovada com número de parecer 

3.226.652 e utilizada como Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação de 

Licenciatura em Pedagogia. Palavras-chave: Educação Inclusiva. Exclusão. 

Informação. Summary: This research seeks to dialogue about the inclusion of people 

with disabilities in the educational field, because the subject is still incipient in the 

school and social context, mainly due to lack of information. A field research was 

conducted with teachers, employees and students of a public school in a city in the 

state of Rio de Janeiro, seeking to observe their understanding of the subject. From 

the results obtained, we perceived the lack of knowledge of the participants 

interviewed about the subject, mainly of the students. In addition, we observed the 

lack of initial and continuing teacher training. Thus, we consider it of extreme 

importance that the struggle of Special Education to become inclusive, in the course 

of all these decades, be seen and known by society, not being restricted only to 

debates and academic studies. It is worth ratifying that this research did not aim to 

seek ready-made solutions to the issue of Special Education, but rather to discuss 

possibilities of necessary actions for Special Education to be an Inclusive Education. 

In addition, it is important to point out that this research was submitted to the 

Research Ethics Committee (CEP) and approved with the number of opinion 

3,226,652 and used as the Conclusion of the Undergraduate Program in Pedagogy. 

Keywords: Inclusive Education. Exclusion. Information. 
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A LEI RIO BRANCO E A RESISTÊNCIA ESCRAVA ATRAVÉS DE AÇÕES DE 

LIBERDADE NA DÉCADA DE 1870 
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O presente trabalho tem como objetivo analisar as ações de liberdade de mulheres 

escravas como forma de resistência a ordem escravista estabelecida. Inserida no 

contexto da segunda metade do século XIX e das mudanças ocasionadas pelas leis 

abolicionistas, sobretudo a lei de 28 de setembro de 1871, parte do ponto de vista 

de que os escravos atuam como agentes sociais já que, após a promulgação dessa 

lei, houve um aumento no número de escravos que se utilizavam do meio jurídico 

para obter sua liberdade. Para tal, partimos da análise de uma ação de liberdade 

ocorrida na década de 1870, amparada pela Lei do Ventre Livre, onde serão 

discutidos o contexto do pensamento político e escravista da época, a maneira em 

que se dava a atuação jurídica nesses processos, assim como a procura dos escravos 

pela alternativa judicial para obtenção da alforria. Por muito tempo, as alforrias foram 

vistas apenas como uma forma de controle exercida pelos proprietários sobre seus 

escravos, na qual eram exigidos serviços em troca da concessão de sua liberdade. 

Mesmo que fossem uma concessão senhorial, não devemos restringi-las, 

exclusivamente, a vontade dos senhores. As alforrias eram resultado de negociações 

entre as duas partes. Se essas negociações não chegassem a um fim que beneficiasse 

a ambos, não acabasse de forma pacifica, havia a busca por outras alternativas como 

as fugas ou atos de rebeldia. Sabemos que ambas se constituíram como uma forma 

significativa de enfrentamento do sistema escravista, mas as alforrias também 

devem ser consideradas um meio importante de resistência escrava. O uso das leis 

através das ações de liberdade ganha destaque na segunda metade do século XIX e 

foi um meio encontrado pelos cativos de alcançar a liberdade. Dentre as leis as quais 

recorriam os escravos, destacamos o papel da Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro 

de 1871. Esta lei é, muitas vezes, interpretada como uma lei de abolição gradual, 

que beneficiava os senhores de escravos, já que era uma forma de manter o sistema 

escravista por mais uma geração. Porém, a Lei Rio Branco estabeleceu outros direitos 

que poderiam favorecer a aquisição da liberdade, como a formação do pecúlio, a 

matricula especial, a regulamentação da alforria, entre outras medidas que abriram 

brechas para que os escravos pudessem recorrer à justiça para alcançar sua 

liberdade. Dessa forma, podemos refletir sobre as possibilidades oferecidas pela lei 

de 1871 no que se refere ao alcance da liberdade dos escravos e o consequente fim 

do regime escravista, compreendendo os escravos como protagonistas atuantes na 

disputa por direitos. 
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A PEDAGOGIA DE PROJETOS E A MATEMÁTICA: ANÁLISE DE ARTIGOS 
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Esta pesquisa buscou compreender quais as relações estabelecidas entre o projeto 

como instrumento pedagógico e o processo de aprimoramento da aprendizagem da 

Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Nas salas de aula, a 

Matemática continua sendo “reproduzida” sem profundidade e contextualização, e os 

alunos ainda decoram tabuadas e fórmulas, mas não sabem como foram 

estabelecidas, não são estimulados a pensar por si, em como resolver as questões 

aplicadas. Todo o conhecimento matemático é dado completamente pronto e cabe 

aos estudantes memorizar, não questionar e não errar, pois erro também não é 

aceito, é considerado um fracasso.Com a entrada da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), percebemos que esse documento aponta a importância dos projetos 

matemáticos. Eles são recursos de aprendizagens altamente capazes para 

desenvolver habilidades indispensáveis para o letramento matemático. (BRASIL, 

2017, p.262). Os projetos matemáticos são recursos de aprendizagens altamente 

capazes para desenvolver habilidades indispensáveis para o letramento matemático. 

(BRASIL, 2017, p.262). Diante disso, minha questão norteadora é: Como a 

Pedagogia de Projetos pode contribuir para o aprendizado da Matemática nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental? Diante de tal questionamento reafirmo que o meu 

objetivo é compreender quais as relações estabelecidas entre o projeto como 

instrumento pedagógico e o processo de aprimoramento da aprendizagem da 

Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada para 

este estudo se baseia na pesquisa qualitativa, que conforme afirma Minayo, 

“responde a questões muito particulares. Ela se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado” (MINAYO, 1994, p.21).Através de uma revisão de 

literatura selecionei e, consequentemente, analisei artigos das seguintes revistas: 

Zetiké e Bolema. O procedimento de pesquisa utilizado para seleção desses artigos 

ocorreu pela busca das seguintes palavras-chave: situações- problema; ensino 

fundamental; projetos. A análise foi feita a partir de categorizações com base no 

trabalho do Professor Catedrático João Pedro da Ponte.Todavia, para este estudo 

atemo-nos aos graus de dificuldade e estrutura, podendo então, sererm atividades 

de exploração ou investigação. Também relacionamos as contribuições e limitações 

deste tipo de estratégia de ensino.Portanto, consideramos que esta pesquisa vai 

contribuir para a compreensão em profundidade deste tema, ampliando o campo de 

análise referente ao processo de articulação da Pedagogia de Projetos às relações de 

ensino e aprendizagem da Matemática. 
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O presente trabalho é fruto de um sentimento de inquietação surgido ao se perceber 

a ausência de um agir e sentir coletivo entre os alunos de um curso de formação de 

docentes de uma universidade, onde se esperava fosse uma prática corrente, tendo 

em vista que o exercício da coletividade é considerado essencial para o exercício 

pleno da cidadania, assim como contribui para a construção da humanidade no 

homem, pois é no seu relacionamento com o outro, que o ser humano se forma. Esta 

inquietação levou à reflexão e a diversos questionamentos: o porquê desse 

comportamento discente; quais as influências para a sua prática; como este 

comportamento afetaria a prática profissional desses docentes e aos alunos 

submetidos a ela; e que relação este comportamento trazia com o ideário capitalista. 

Na esteira destes questionamentos, pudemos perceber o quanto o pensamento 

neoliberal influencia não somente nesse comportamento docente, mas na própria 

educação. O neoliberalismo traz para a sociedade um novo ensino, um novo modus 

vivendi, que tem no individualismo a sua força, tendo como base a meritocracia e 

apregoa uma ilusória liberdade para o homem. Diante desta realidade, percebeu-se 

uma grande contradição entre a função social da escola e do docente e a construção 

desse novo saber voltado para as demandas do capital. Por isso, busca-se com o 

presente trabalho, ao inventariarmos a produção da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) sobre o tema, interrogar sobre a 

presença dessa minha inquietação também na produção do conhecimento em 

educação, e, em diálogo com os trabalhos identificados, refletir sobre estas 

contradições, esses descaminhos; sobre a existência de novos caminhos que possam 

se contrapor a essa nova realidade com vistas à garantia do exercício de uma 

cidadania plena e da formação de um indivíduo crítico e reflexivo como função 

essencial da Educação e, sobretudo, do reconhecimento e da apropriação pelo 

docente da sua função político-pedagógica no mundo globalizado. Como futuros 

docentes precisamos decidir de que lado estamos e para que estamos sendo 

formados e como desejamos formar as próximas gerações. Precisamos definir a 

Pedagogia que queremos vivenciar, se a pedagogia das competências e habilidades, 

do aprender a aprender, ou a pedagogia que leva à libertação dos homens, dos 

oprimidos do mundo. Pois, sabemos que a educação não transforma o mundo, ela 

muda pessoas e essas pessoas transformam o mundo (Paulo Freire). Precisamos 

muito refletir sobre isso, e é por isso que estamos aqui como discentes de um curso 

de formação docente. 
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O presente trabalho pretende abordar as dificuldades de acesso e a permanência das 

mulheres na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O mesmo também discute sobre 

os papeis sociais destinados às mulheres e como eles são tecidos no processo de 

escolarização dessas mulheres. Para compreender as dificuldades de acesso e 

permanência na EJA, foi realizada uma pesquisa de campo, para verificar como os 

papeis sociais influenciam no processo de escolarização das mulheres. O objetivo 

principal da pesquisa é saber os motivos que fizeram as mulheres pausarem seus 

estudos e/ou nunca terem estudado. Para a investigação aqui proposta, é necessário 

discutir sobre como a mulher tem sido vista socialmente, através da história, e tecer 

também uma análise sobre a possibilidade de o aspecto biológico influenciar o 

aspecto social. A frase de Simone de Beauvoir, “Ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher”, trata da forma que a mulher constitui-se, perante a sociedade, sendo 

diferente da forma como são vistos os homens. O público feminino presente na sala 

de aula da EJA constitui-se por uma diversidade de geração, história, religião, cultura, 

ou seja, cada aluna dessa modalidade tem características específicas. O retorno das 

mulheres à escola e/ou a iniciação do processo de escolarização tem as suas 

especificidades, para cada uma delas, cujos motivos são os mais diversos. Esses 

motivos acabam, quase sempre, ocorrendo por causa do machismo e do sexismo 

(quando se desqualifica alguém pelo gênero ou orientação sexual) que existem em 

nossa sociedade. A pesquisa foi realizada em uma escola que oferece essa 

modalidade de educação, localizada no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro/RJ. Apresenta, ainda, considerações sobre como o papel social que a mulher 

exerce na sociedade impacta no seu processo de escolarização. Durante o processo 

da pesquisa, principalmente nas entrevistas, como pesquisadora e pela minha 

experiência na Educação de Jovens e Adultos, esperava encontrar uma grande parte 

do público feminino com dificuldades de fazer a matrícula na escola, por conta da 

rotina (trabalho, filhos/as, casa, entre outros). Mas fui surpreendida ao me deparar 

com mulheres com outros tipos de dificuldades, como a questão da falta de vaga na 

escola. Uma questão externa às alunas e que independe do ingresso delas na escola. 

Em contrapartida, as alunas revelaram que tinham dificuldades de frequentar as 

aulas, por conta da rotina (trabalho, filhos/as, casa, entre outros). Ou seja, quando 

a rotina não as impediu de ingressarem na escola da EJA, dificultou a permanência 

delas na escola. Assim sendo, é preciso pensar em ações que incentivem e garantam 

a presença das alunas no espaço escolar. 

 
E-mail: jackluzia@yahoo.com.br 
  



 
 

426 
 

 

DOSTOIÉVSKI E O SENTIMENTO INCONSCIENTE DE CULPA – 

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS SOBRE O ROMANCE UM JOGADOR 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
INGRID DE MELLO VORSATZ 

Estagiário(s):  
Thiago Nascimento Labrador Martinez 

 
Fiódor Mikhailovich Dostoiévski (1821-1881) foi um importante escritor russo, cuja 

obra trata de temas de caráter universal. Sua vida turbulenta, marcada por dívidas 

e intensas crises epilépticas, e suas produções literárias interessaram ao psicanalista 

vienense Sigmund Freud, que reservou ao romance Os irmãos Karamázov um lugar 

de destaque. Colocou-o ao lado de Édipo Rei, de Sófocles, e Hamlet, de Shakespeare. 

Não é irrelevante que, para Freud, as três maiores obras da literatura ocidental 

abordem, cada uma à sua maneira, os mesmos elementos por ele encontrados no 

trabalho clínico: o parricídio e o incesto. Estes são centrais na teoria da clínica 

psicanalítica e compõem o complexo nuclear da neurose, o complexo de Édipo. No 

ensaio intitulado Dostoiévski e o parricídio, Freud (1928) infere a presença de um 

intenso sentimento inconsciente de culpa em Dostoiévski a partir da análise de dados 

biográficos e do romance Os irmãos Karamázov. Um desses dados destacados por 

Freud é a compulsão do escritor pelo jogo de azar, através da qual ele perdia todos 

os seus bens para, então, se punir por isso, através de auto-depreciações e erigindo 

altas exigências morais. Somente após perder tudo e se punir era-lhe possível 

dedicar-se à escrita. Segundo Freud, neste permanente e reiterado movimento de 

Dostoiévski ⎯ o de jogar para perder ⎯ está a condição necessária de sua produção 

literária. Na monografia realizamos o levantamento e a revisão bibliográfica de 

artigos freudianos nos quais aborda o sentimento inconsciente de culpa, a fim de 

investigar este elemento clínico. Segundo o psicanalista vienense, o sentimento 

inconsciente de culpa não é decorrente da realização de um ato criminoso, sendo por 

ele considerado a própria condição para a sua realização, cujas raízes remontam a 

necessidade de punição oriunda do complexo de Édipo. Recorremos também à novela 

de Dostoiévski Um jogador (1867), pois em sua trama é possível identificar 

elementos análogos aos destacados por Freud com relação à compulsão do escritor. 

O personagem principal é acometido por uma compulsão pelo jogo de azar, que o 

leva à condição de mendicância da qual não demonstra querer sair. Outros 

personagens buscam ajudá-lo a resolver a sua penúria financeira, oferecendo-lhe o 

dinheiro necessário para quitar as dívidas que contraiu na mesa de jogo. Porém, o 

personagem parece sentir-se confortável com a situação degradante em que se 

encontra e mantém a convicção de que a roleta é sua única salvação. Com este álibi, 

mantém a compulsão pelo jogo e revela a verdadeira meta - jogar para perder, 

conforme podemos depreender a partir dos apontamentos freudianos. Assim, a 

necessidade de punição articulada pelo sentimento inconsciente de culpa é satisfeita 

no caso de ambos ⎯ autor e personagem. Alcançada a situação de miséria financeira 

e moral e sob severas auto-acusações, Dostoiévski satisfazia a sua necessidade de 

punição, condição para que pudesse escrever, criando a grandiosa obra que legou ao 

mundo. 
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ENTRE TIROS E LIVROS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE 

PROFESSORES QUE ATUAM EM ÁREAS AFETADAS PELA VIOLÊNCIA URBANA 

NO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LETICIA DE LUNA FREIRE 

Estagiário(s):  
LUANA CAROLINE DOS SANTOS 

 
Este trabalho trata de uma pesquisa qualitativa realizada sobre os desafios e as 

estratégias pedagógicas do profissional de educação que atua em áreas marcadas 

por confrontos armados entre traficantes e policiais na cidade do Rio de Janeiro. Esse 

estudo tem como objetivo geral analisar os impactos que este tipo de violência 

urbana traz para as escolas públicas localizadas em áreas consideradas “de risco”, 

especificamente em favelas, tendo como foco de análise a perspectiva dos 

professores sobre essa experiência e as estratégias que constroem em sua rotina de 

trabalho durante os conflitos armados no entorno das instituições escolares. Para a 

construção do trabalho, foram utilizados levantamentos bibliográfico, documental e 

jornalístico, além da realização de 10 entrevistas semi-dirigidas com professores que 

atuam em escolas públicas em áreas consideradas com níveis elevados de violência 

urbana, abrangendo diferentes regiões da capital. A partir da análise dos dados 

coletados, buscou-se refletir, ainda, sobre a importância desse tema ser debatido nos 

cursosde formação de professores, assim como de o Estado garantir um ambiente 

seguro (fisicamente e psicologicamente) para a atuação destes profissionais. Além 

disso,durante a pesquisa foi investigado sobre um curso de treinamento para 

professores chamado “Acesso mais seguro para serviços públicos essenciais”, 

oferecido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que busca treinar os 

profissionais da rede de educação municipal, capacitando-os com o ensino de 

procedimentos corretos que devem ser tomados em situações de tiroteios e técnicas 

de como lidar em situações de perigo próximo as escolas municipais. Além de ter 

sido realizada uma visita a esta instituição para sabermos mais sobre tal iniciativa, 

alguns professores que entrevistamos participaram deste curso e nos contaram sobre 

essa experiência, sendo estes materiais também aqui analisados. O presente trabalho 

consiste, portanto, em uma síntese dos capítulos que compuseram a monografia 

sobre os desafios, as estratégias e a formação desses professores que trabalham em 

escolas localizadas em áreas com graves índices de violência urbana na cidade do 

Rio de Janeiro, em sua grande maioria favelas. Concluindo, esta monografia propõe 

trazer uma discussão de relevância social quando se trata da vida dos alunos e dos 

professores que estão próximos da realidade violenta urbana. E uma relevância 

acadêmica ao refletir sobre a formação dos docentes e algumas estratégias 

pedagógicas que criam para lidar com situações adversas de perigo. Esperamos que 

as contribuições deste trabalho possam futuramente fomentar novas pesquisas 

acerca dos efeitos da violência urbana sobre as escolas e, ainda, alertar sobre a 

importância desse debate estar presente na formação dos profissionais da educação. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EJA: A TECNOLOGIA ASSISTIVA E A 

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FACILITADORAS DO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JESSICA MOURA DA LUZ 

Estagiário(s):  
Flávia Barbosa da Silva Dutra 

Jessica Moura da Luz 

 
A modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino 

composta por pessoas que não tiveram acesso a educação na idade apropriada por 

motivos diferentes, entre essas pessoas estão os alunos com diversidade 

funcional.Esses alunos, em muitos casos, já estudaram em classes especiais ou 

escolas especiais, porém ao atingirem a fase adulta acabam migrando para a EJA. 

Visando atingir de fato a inclusão desses alunos, devemos refletir de que modo essa 

inclusão pode realmente ser alcançada. Essa inclusão pode e deve ser estendida para 

a vida em sociedade, nos diferentes espaços como trabalho, áreas de lazer, grupos 

religiosos, entre outros. Considerando a aprendizagem dos alunos incluídos na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), o presente trabalho tem como objetivo 

pesquisar como ocorre o processo de aprendizagem desse alunado e identificar os 

recursos utilizados pelo professor no ensino de alunos incluídos dessa modalidade de 

ensino. O trabalho adotou a abordagem qualitativa e teve como metodologia a 

pesquisa de campo, realizada em turmas da EJA de duas escolas do município do Rio 

de Janeiro composta por questionário com perguntas fechadas e abertas. O 

questionário direcionado a oito alunos com idade entre 16 e 62 anos era composto 

por seis perguntas e o questionário direcionado aos nove professores da EJA, era 

composto por nove perguntas. Observou-se que os recursos mais utilizados pelos 

professores são os recursos audiovisuais como vídeos, aplicativos, power point e 

projetores que não são adaptados e muitas vezes não atendem as especificidades 

dos alunos com diversidade funcional. Outra informação relevante é a falta de 

formação continuada para os professores da EJA conseguirem desenvolver um 

trabalho de qualidade com os alunos incluídos. Muitos professores buscam, por conta 

própria, desenvolver atividades e recursos que auxiliem os alunos com diversidade 

funcional a alcançarem os objetivos propostos, porém essas estratégias não são 

suficientes para um resultado satisfatório. O estudo conclui que é necessária uma 

formação adequada aos professores no ensino de alunos incluídos, ressaltando a 

importância de recursos da Tecnologia Assistiva e da Comunicação Alternativa como 

forma de incluir os alunos com diversidade funcional no ambiente escolar. O estudo 

sugere ainda que novas pesquisas sejam realizadas voltadas para área de educação 

inclusiva, apresentando cada vez mais a Tecnologia Assistiva e a Comunicação 

Alternativa como possibilidades de trabalhos direcionados aos alunos com 

diversidade funcional. 
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MAL-ESTAR E CAPITALISMO: O SUJEITO OBJETIVADO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIANA DOS ANJOS ALEXANDRE 

Estagiário(s):  
MARIANA DOS ANJOS ALEXANDRE 

 
O presente trabalho busca fazer uma leitura da cultura capitalista e a objetivação do 

sujeito na contemporaneidade. Para tanto, toma como aporte as principais obras de 

Sigmund Freud acerca da cultura, as elaborações de Karl Marx sobre economia 

política e a Teoria dos Discursos, desenvolvida por Jacques Lacan. O intuito de 

promover este trabalho acadêmico sustenta-se na atualidade do tema e as possíveis 

consequências nocivas que podem advir ao sujeito imerso no discurso do capitalista. 

A partir dessa colocação percorre-se algumas reflexões a partir do viés da psicanálise, 

dentre as quais se destacam: o mal-estar do sujeito proveniente da sua inserção na 

cultura, as análises Karl Marx do fetichismo da mercadoria e mais-valia, sendo esse 

último utilizado por Lacan explicar seu conceito de mais-de-gozar. Desde que as 

relações sociais humanas são permeadas pela linguagem, o homem está 

estruturalmente impossibilitado de conquistar a completude de satisfação. A 

psicanálise sustenta que a ideia de completude é enganosa. Entretanto, para o 

sujeito, parece resta-lhe uma sensação nostálgica de completude, sensação da qual 

o sistema capitalista se aproveita, apoiado no discurso da ciência, alimentando seu 

modo de produção, através da rotatividade constante de mercadorias. O mal-estar 

na civilização é o mal-estar do laço social, a entrada na cultura é intrínseca ao 

aparecimento do mal-estar. Segundo Lacan, o discurso é o que faz laço social, logo 

os quatro discursos - do mestre, da histérica, universitário e do analista - participam 

do mal-estar. A partir da mais-valia, Lacan elabora a função de mais-de-gozar do 

objeto a. Lacan ressalta que a mais-valia é o mais-de-gozar. O processo de 

fetichização da mercadoria de Marx é essencial para compreender a importância que 

o objeto toma na contemporaneidade. A formulação marxista mostra a 

transformação do trabalho em mercadoria, culminando na mercantilização do homem 

como um todo. O homem se torna uma mercadoria, um objeto. É a formalização dos 

discursos que delimita o campo do gozo, eles constituem a estrutura mínima do liame 

social. O discurso implica uma referência ao Outro, é uma tentativa de ligar o campo 

do sujeito ao campo do Outro e a constatação de que há sempre um impossível entre 

eles. Ao exigir uma renúncia pulsional do sujeito, o laço social implica uma perda de 

gozo para o sujeito. Ao mesmo tempo em que produzem o laço social, os discursos 

evidenciam a fonte do mal-estar no laço. Posteriormente, o quinto discurso (discurso 

do capitalista) introduzido por Lacan, seria a exceção. Ao tentar eliminar o mal-estar, 

ele foraclui o laço social. O discurso do capitalista pretende sanar o mal-estar na 

civilização vendendo a falsa ideia de completude, que toma corpo na estimulação do 

consumo desmedido de objetos-mercadorias, gadgets. Desse modo o sujeito acaba 

por consumir e ele próprio se torna um objeto a ser consumido. 
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MAPEANDO ENCHENTES NA BAIXADA FLUMINENSE: UMA PROPOSTA DE 

ALERTA E DE DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Mercês da Costa Lomar Cabral 

 
Nos últimos 60 anos com aumento da população brasileira e a ocupação territorial, 

os problemas urbanos nas cidades têm se agravado, como por exemplo as enchentes. 

Tais problemas são corriqueiros no Estado do Rio de Janeiro, mas principalmente na 

região metropolitana, mais específico na Baixada Fluminense, pois esta encontra-se 

em áreas de baixada, de planícies que se estendem paralelamente à costa, 

confinadas ao ambiente de serra e oceano. Na região da Baixada Fluminense 

encontram-se os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, São João 

de Meriti, Belford Roxo, Magé, Guapimirim, Japeri, Itaguaí, Seropédica, Paracambi, 

Mesquita e Queimados. Tais passaram ao longo de suas histórias ambienteis por 

sucessivas obras de drenagem, como a retilinização de canais, criações de diques, 

mudanças morfométricas dos cursos d’água e a impermeabilização do solo faz com 

que aumente os picos de vazão, assim como antecipação dos mesmos. A população 

que é direcionada as zonas periféricas das cidades acabam ocupando as áreas de 

várzeas, por falta de informação e por falta de condições monetárias, logo em épocas 

de cheias elas são as mais afetadas com perdas de vidas e de seus bens. Desta 

forma, quando ocorre o desmatamento a retirada da mata ciliar das margens do leito 

maior do rio faz com que o aumento de picos e volume d’água passe a ser maior 

causando também erosão e o assoreamento em canais e galerias, sendo frequentes 

a ocorrência de enchentes em menor intervalo de tempo. O objetivo desse trabalho 

é estudar o comportamento das enchentes, suas frequências e mapear as ocorrências 

na sub- bacia hidrográfica do Rio Iguassú- Sarapuí. Dessa maneira, pretende-se 

também identificar ações do poder público para melhoria dos canais e como isso 

afetou na minimização das chuvas e nas ocorrências de enchentes, se foram a partir 

das análises de medidas estruturais ou não-estruturais, assim como será utilizado o 

levantamento de relatórios, como para se criar um banco de dados será utilizado 

também de artigos e matérias de jornais sobre ocorrência de enchentes, será 

levantados dados no INEA, CEMADEN, secretarias municipais de meio ambiente e 

planejamento. Posteriormente a construção do banco de dados geográficos, as áreas 

de ocorrência de enchentes serão mapeadas utilizando software livre (QGis) para 

posteriormente inclusas no sistema de alerta e divulgadas aos cidadãos da Baixada 

Fluminense através do projeto da Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da Baixada 

Fluminense, democratizando as informações sobre volumes precipitados e áreas de 

maiores ocorrências e prejuízos associadas às enchentes. 
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MÍDIA, RELIGIÃO E POLÍTICA: UMA ANÁLISE DO DISCURSO RACISTA 

RELIGIOSO NAS REDES 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
KAROLINE BAPTISTA PERES 

Estagiário(s):  
Karoline Baptista Peres 

 
Este trabalho consiste em uma análise do discurso racista religioso nas redes sociais. 

Na contemporaneidade, assistimos, ataques a terreiros, agressões físicas e 

psicológicas aos membros de religiões de matriz africana e afro-brasileiras, bem 

como a legitimação dessas discriminações por parte de internautas. Para isso, a 

noção de alteridade (ROLNIK, 1995) nos ajuda a pensar, como, na dinâmica 

existencial, ocorre uma recriminação moral destinada a práticas religiosas não cristãs 

– reprodução discursiva do período inquisitório colonial (BITTAR, 2010). A 

colonialidade do poder denuncia estruturas opressoras que perpetuam o 

eurocentrismo, racismo, paternalismo e cristianismo enquanto hegemônicos 

(BALLESTRIN, 2013). Como todo discurso é político associa-se, portanto, a dinâmica 

de poder e estrutura certo imaginário social através da separação entre falso e 

verdadeiro (FOUCAULT, 2012). Além disso, a ordem do discurso reproduz a cisão 

entre a cidade do colono e a cidade do colonizado. As duas cidades não são 

complementares, mas se opõem e não há conciliação possível. A cidade do colono, 

dos brancos e dos estrangeiros, é uma cidade sólida, saciada e indolente, já a do 

colonizado (a cidade negra, a cidade indígena, a cidade árabe), é um território com 

má fama, povoados por seres mal afamados. Nasce-se e morre-se ali e não se 

importa como, quem e de quê: é uma cidade acuada (FANON, 2010). A verdade 

“espiritual”, pregada em cultos, praças e canais televisivos, é enunciada pelos 

traficantes ditos evangélicos do nosso corpus analítico, ao destruir o terreiro da 

Iyalorixá Carmem de Oxum e afirma a favela enquanto um território cristão. A 

polifonia das redes sociais desvela uma multiplicidade de discursos a respeito deste 

caso. No entanto, me detenho aos que fomentam ações discriminatórias e participam 

de genocídios cotidianos (BAPTISTA, 1999). “Apaga a vela pelo sangue de Jesus tem 

poder... Todo mal tem que ser desfeito em nome de Jesus.” O linguajar bélico desta 

declaração de um dos traficantes que invadiram a casa de axé referida, nada se difere 

do enunciado deste internauta: “Eu gostei. Na casa da minha avó tem muitas 

imagens. Me dá vontade de quebrar tudo”. Este enunciado do Youtube, junto a 

comentários da página Um Jovem Cristão e do portal de notícias da Globo (G1) no 

Facebook, são os dispositivos que nos ajudarão a refletir como discursos de ódio 

direcionados a estas religiões são reproduzidos e alimentados, e que elementos de 

poder participam de tais discriminações no contexto contemporâneo. Em um arranjo 

social de desrespeito às minorias e ações políticas que visam vilipendiar seus direitos, 

há o desafio para a garantia de cidadania devido ao avanço do conservadorismo de 

valores e do fundamentalismo religioso, que preparam solo fértil e frutífero para a 

reemergência de discursos de ódio que legitimam tais violências. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS: REFLEXÕES E PRÁTICAS 

ACERCA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CAROLINA MAGALHAES MOREIRA 

Estagiário(s):  
CAROLINA MAGALHÃES MOREIRA 

 
Ensinar e aprender são o verso e o reverso de uma mesma medalha, a educação, e 

implicam em uma ação colaborativa, participativa e de construção coletiva. Nesse 

contexto, este projeto visa pôr em questão de que forma a Geografia, como 

componente curricular, desde os anos iniciais, pode construir, no processo de 

formação docente, um saber escolar com base nos conhecimentos geográficos 

produzidos na Universidade, nos conhecimentos dos professores da educação básica 

e dos alunos trazidos para a escola, mediante sua vivência com o espaço geográfico 

e nos métodos, linguagens e técnicas articuladoras de todos esses conhecimentos. 

Sendo assim, o presente estudo é resultado do projeto de extensão “Ensinar e 

aprender geografia nos anos iniciais: saberes em diálogo na formação de 

professores”, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e orientado pela Prof. 

Dra Lorena Lopes Bonomo. A pesquisa foi iniciada no segundo semestre de 2018 e 

teve por objetivo analisar o ensino de Geografia nos cursos de formação de 

professores e escolas normalistas do município do Rio de Janeiro, com turmas do 3º 

ano do ensino médio e a partir disso realizar palestras e oficinas nas mesmas com o 

intuito de sensibilizar sobre a importância do ensino de geografia nos anos iniciais, e 

de auxiliar os professores a abordar os conceitos de espaço e de lugar em sala de 

aula. Os referenciais teóricos que embasaram este estudo fundamentaram-se em 

autores que abordam os conceitos de espaço e de lugar além de práticas de ensino 

em Geografia. Desta forma, a pesquisa configurou-se em uma abordagem 

qualitativa, composta também por observações em sala de aula, conversas informais 

com os alunos e estudo de caso. Constatou-se então uma grande dificuldade dos 

mesmos em abordar os conceitos de espaço e lugar e a partir desta problemática, 

obteve-se a organização e o desenvolvimento de oficinas contendo práticas 

relacionadas aos conceitos acima, além de uma palestra sensibilizando sobre o que 

é a geografia e qual o seu papel nos anos iniciais. Como resultado, as oficinas tiveram 

uma ótima aceitação e participação tanto dos alunos, quanto dos professores e da 

direção, além do engajamento dos alunos na construção e participação das 

atividades, o que possibilitou o desenvolvimento de um olhar diferenciado sobre os 

conceitos geográficos. Dessa forma, os conteúdos e as possibilidades metodológicas 

desenvolvidos na palestra e nas oficinas contribuíram para a ampliação da 

compreensão de mundo, do ensino e da aprendizagem de Geografia das alunas dos 

cursos de formação de professores. 
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O ENTENDIMENTO SOBRE A TRAGÉDIA E A PSICOLOGIA: A CONDIÇÃO 

EXISTENCIAL DO SER HUMANO COMO RECRIAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Fundamentos e Medidas da 

Psicologia 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIO BRENO CRUZ FORMIGOSA 

Estagiário(s):  
FLÁVIO BRENO CRUZ FORMIGOSA 

 
Como proposto de reflexão, a presente monografia pretende refletir sobre o que se 

entende por tragédia e como esse entendimento reflete a compreensão humana da 

sua existência, de modo a pensar o local da clínica psicológica nessa conjuntura. A 

relação da psicologia clínica com o conjunto existência e a tragédia serão os temas 

norteadores desse trabalho. Tal investigação é feita para tentar entender quais 

determinações históricas estão presentes na relação humana na sua construção de 

sentidos. Ganhará destaque nesse trabalho o plano da existência, esta entendida não 

como localização espacial, mas como âmbito de realização do existir, no acontecer 

dos fenômenos, portanto, pensar a tragédia não se limita ao olhar à distância 

enunciados e conceitos, pelo contrário, o trágico da existência convoca repensar as 

próprias atitudes e as maneiras pelas se cria e recria sentidos. Frente a isso, não só 

a tragédia nas obras de Ésquilo, Sófocles e Eurípides serão fonte de nossa reflexão, 

mas também serão convocados autores que se debruçam sobre a ciência, a verdade, 

a liberdade, a angústia, a existência, a felicidade, a ética e outros temas, incluindo a 

psicologia, que aparecem como caminhos de apreender a realidade. Após explorar a 

experiência grega, desde seu início ao seu fim, veremos como o advento de outros 

modos de construção de saber foram se constituindo e ainda hoje apresentam seus 

resquícios na maneira moderna de enxergar o mundo, inclusive a psicologia, com 

destaque para a clínica. Perante esse panorama, será esboçado como a clínica que 

dialoga com a filosofia existencial fenomenológica pode oferecer resistência aos 

modos de construção de ciência que determinam e limitam a compreensão da 

dinâmica humana, para dessa maneira apontar que a condição de indeterminação do 

homem é potente por permitir-lhe recriar-se. O privilégio da clínica não é permitir tal 

renovação, já que esta é inerente à condição ontológico de liberdade do ser humano, 

seu privilégio é poder acompanhar, até mesmo no mais trágico do viver, o processo 

de recriação de si que em última instância depende de quem vem à terapia. O 

potencial de criação, que vemos presente no aspecto trágico não aparece porque é a 

tragédia que assim o faz, mas porque vida em si permite tal plasticidade de criar e 

recriar. A tragédia apenas nos mostra a face fulminante que a existência pode ter, e 

ainda assim possibilita lidar com o absurdo para além da resignação. A tragédia não 

é meramente a confirmação inevitável do sofrimento, mas para além disso a 

possibilidade de encontrar alegria apesar da dor, renovação diante dos terrores 

inerentes ao viver e afirmação da arte como meio de transfigurar a existência são 

traços do trágico. 
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O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

DA FEBF (2012-2018): DEBATES E EXPERIÊNCIAS SOBRE UM COMPONENTE 

CURRICULAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
AMALIA CRISTINA DIAS DA ROCHA BEZERRA 

Estagiário(s):  
Kássia Oliveira Santos 

 
Apresentamos a pesquisa de graduação concluída sobre o tema do Trabalho de 

Conclusão de Curso no currículo da Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense (FEBF). Iniciamos a investigação pela participação 

e acompanhamento das atividades do Núcleo de Coordenação do Trabalho de 

Conclusão de Curso, que foi um projeto de estágio interno complementar 

desenvolvido na FEBF em 2016 com o objetivo geral de fazer um diagnóstico sobre 

esse componente curricular no curso de Pedagogia da FEBF e oferecer soluções para 

os problemas enfrentados, por alunos e professores, como os atrasos nas defesas. 

Realizamos ainda um histórico dos debates sobre a nova configuração impressa ao 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ao longo da Reformar Curricular que 

ocorreram entre 2015 e 2018. Como metodologia de pesquisa, organizamos um 

relatório, a partir da documentação reunida e produzida, sobre as atividades do 

Núcleo e sobre a situação do TCC no curso, com ênfase nas questões observadas a 

partir das atividades do Núcleo e da apresentação de como, após os debates, este 

componente figura atualmente no projeto de reformulação do Curso de Pedagogia. 

Realizamos entrevistas com um professor de cada departamento do curso, buscando 

conhecer suas concepções sobre o TCC, tanto na condição de orientadores, quando 

nas suas trajetórias como orientandos. Temos como suposição que as trajetórias 

escolares dos docentes e suas experiências enquanto orientandos também incidem 

sobre suas práticas como orientadores acadêmicos. A partir dessas entrevistas, 

também sistematizamos algumas práticas vigentes e sugestões sobre o TCC na FEBF. 

Através das entrevistas gravadas com docentes, da análise documental do Livro de 

Atas de Defesa de Monografia (2015-2018) e de outros documentos produzidos no 

bojo da Reforma Curricular, sistematizamos informações sobre o fluxo de defesas e 

examinamos os debates e as experiências sobre o TCC que contribuíram para a 

proposta atual que foi aprovada na reforma curricular. Fundamentado no que foi 

examinado, concluímos que é provável que, a partir da implementação do novo 

desenho de TCC, com a criação de disciplinas obrigatórias, com a atribuição de carga 

horária prática para os alunos, os estudantes experimentem a pesquisa com maior 

apoio institucional. Nessa nova proposta, outros problemas certamente também 

podem aparecer, mas a comunidade da FEBF, como foi possível acompanhar nos 

debates da Reforma Curricular sempre estará sensível a buscar soluções para 

garantir a formação pública, laica, gratuita e socialmente referenciada de seus 

estudantes. Nessa formação, o TCC configura um momento muito importante da 

formação. 

 
E-mail: amaliadias@gmail.com 
  



 
 

435 
 

 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO APRENDIZADO DA LEITURA E DA ESCRITA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA LUCIA SAMPAIO FERREIRA GOMES 

Estagiário(s):  
Karoline Santos Martins 

 
A presente monografia tem por objetivo analisar as possibilidades de realização de 

práticas de letramento vinculadas ao processo de alfabetização nas séries iniciais, 

considerando, em linhas gerais, o processo de alfabetização como uma técnica ou 

conjunto de intervenções específicas voltadas para a aprendizagem da linguagem 

escrita e o letramento, entendido como um conjunto de práticas sociais de uso da 

linguagem escrita. Apesar da temática ser amplamente conhecida no contexto 

educacional de todo o país, ainda observamos inúmeros equívocos, entre os 

profissionais da área, relacionados à compreensão do conceito de Letramento e, 

principalmente, a relação que possui com a alfabetização. Visando elucidar tais 

problemas, apresentaremos os principais aportes teóricos que fomentam essa 

discussão, com especial destaque para as contribuições de Soares, Kleiman e Val & 

Rojo, buscando compreender a influência destas bases teóricas. O presente trabalho 

contou com a realização de um estudo de campo, de natureza qualitativa, que 

procurou investigar como são organizadas e planejadas as práticas pedagógicas de 

professoras que se definem como atuantes dentro da perspectiva conhecida por 

“alfabetizar letrando”. Esta investigação buscou explicitar de que maneira este 

conceito tem sido empregado em sala de aula, quais recursos comumente usam, 

sinalizando as diferentes nuances dessas professoras sobre esse processo. Também 

pretendemos apresentar e discutir as dificuldades encontradas por elas no 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, junto aos alunos que se encontram 

em processo de alfabetização. A partir dos resultados encontrados, foi possível 

concluirmos a importância de uma formação pedagógica que contemple a união entre 

a teoria e a prática, de modo que, seja possível ao professor encontrar suportes que 

o auxiliem em seu trabalho, ajudando-o a construir o seu fazer pedagógico, 

sublinhando que o processo de alfabetização integrado à prática do letramento, não 

é algo “simples” e que merece toda a devida atenção. Nesse sentido, espera-se que 

o presente trabalho de conclusão de curso, contribua para a formação de professores 

que tenham como objetivo a ampliação dos seus entendimentos sobre a temática 

apresentada e, sobretudo, sensibilizá-los para a construção de práticas pedagógicas 

produtivas e eficientes, que despertem o prazer do aluno em aprender e que, 

sobretudo, o auxilie no desenvolvimento das habilidades linguístico-cognitivas 

necessárias e importantes para que se tornem leitores e escritores funcionais e 

competentes. 
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PSICANÁLISE E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: O DIREITO DE SER SUJEITO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
INGRID DE MELLO VORSATZ 

Estagiário(s):  
Ursula Possolo Ponciano Goulart 

 
Através de uma herança iluminista que pensa o homem como um ser de caráter 

universal, portador de direitos inalienáveis, surgem os Direitos Humanos, que com o 

passar dos anos, vão se transformando em políticas públicas que têm como objetivo 

garantir tais direitos. No Brasil, uma dessas políticas foi a promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), cujo objetivo é 

o de instituir os direitos de uma parte da população considerada vulnerável devido a 

sua especificidade, por ainda não ter completado inteiramente o seu 

desenvolvimento. Para garantir o cumprimento desses direitos foram criadas as 

Varas da Infância, da Juventude e do Idoso, que atuam através de equipes 

multiprofissionais em nome do melhor interesse da criança. Nestas equipes estão 

inseridos psicólogos, que são cada vez mais demandados para que, através de 

técnicas próprias de sua área, auxiliem o sistema jurídico na garantia do bem-estar 

das crianças e adolescentes vítimas de supostos maus-tratos de toda a sorte. Em um 

momento histórico no qual o mal-estar não é mais tolerado o avanço da ciência nos 

dá a ilusão de que através de técnicas cada vez mais sofisticadas podemos garantir 

o bem-estar e a felicidade de todos. Cabe destacar que para Freud (1930) o mal-

estar é inerente à civilização. A partir desta lógica do melhor interesse da criança o 

psicólogo que prevalece no campo jurídico o psicólogo é solicitado a responder do 

lugar de um saber especializado, sobre qual é a “verdade” sobre o caso (se houve ou 

não violência sexual, por exemplo), de forma a garantir o melhor interesse da criança 

através da responsabilização do agressor. Entretanto, a ética da psicanálise vem 

interrogar esta objetificação do sujeito, na qual o profissional se colocaria, através 

de seu lugar de saber, a falar sobre o indivíduo fixando-o no lugar de vítima. A 

monografia decorre da experiência de estágio curricular na I Vara da Infância, da 

Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro, com o objetivo de refletir sobre a atuação 

do psicólogo em tais Varas. Enquanto estagiária orientada pela psicanálise entendo 

que a escuta deve ser voltada para o sujeito de forma a possibilitar o seu 

protagonismo. Cabe refletir sobre desafio cotidiano do psicólogo em fazer valer as 

possibilidades de cada sujeito em uma instituição que tem como objetivo sanar, 

através de uma reparação, a dor de existir. Foi utilizada a pesquisa teórica como 

método através do levantamento e da revisão bibliográficos de títulos relacionados à 

temática em questão. Como resultado foi possível diferenciar o conceito de moral e 

de ética, sendo este último tratado à luz da psicanálise. Além de refletir sobre a 

atuação do psicólogo nessas instituições como aquele profissional que, ao receber 

uma demanda da instituição, não limita seu trabalho em atendê-la, mas, sim, assume 

uma postura ética que não reduz crianças e adolescentes a uma determinação social, 

possibilitando que o próprio sujeito possa dizer sobre si. 

 
E-mail: ingrid.vorsatz@uerj.br 
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PSICANÁLISE E CONTEMPORANEIDADE: IMPASSES E POSSIBILIDADES 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
INGRID DE MELLO VORSATZ 

Estagiário(s):  
Rafaella Nóbrega Esch de Andrade 

 
O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. Surge com o cogito cartesiano, 

fundador da ciência moderna, mas é elidido pelo campo científico por este não 

comportar sua dimensão constitutiva de disrupção e pontualidade tal como 

inicialmente aparece no encaminhamento cartesiano. Freud, fundador da psicanálise, 

cria as condições para operar sobre o sujeito. Inicia-se, então, uma correlação 

antinômica entre os campos da psicanálise e da ciência, que se complexifica na 

contemporaneidade com o alinhamento dos avanços científicos ao modo de produção 

capitalista. Atualmente, a clínica psicanalítica vem perdendo lugar para abordagens 

terapêuticas alinhadas às descobertas científicas no campo da biologia e das 

neurociências, como a psicologia cognitiva, assim como para a proliferação dos 

psicofármacos. Diante deste cenário, a monografia tem por objetivo investigar a 

relação entre os campos da psicanálise e da ciência, elencando algumas das 

dificuldades que a teoria da clínica psicanalítica enfrenta, provenientes das mudanças 

sociais contemporâneas e de renovadas críticas da comunidade científica. A partir de 

uma revisão bibliográfica sucinta das obras de Sigmund Freud e Jacques Lacan que 

tratam da relação entre psicanálise e ciência, entre outros autores, foi possível 

identificar três campos nos quais as críticas contemporâneas enfrentadas pela 

psicanálise concentram-se. São eles: o campo da ciência, no qual o método 

psicanalítico não é considerado rigorosamente científico; o campo da saúde, onde a 

psicanálise enfrenta dificuldades não só em relação à área médica e psiquiátrica como 

também a outras modalidades de intervenção terapêutica, como o behaviorismo e a 

psicologia cognitiva, bem como as neurociências; e o campo político, no qual o Estado 

se faz cada vez mais presente com o objetivo de circunscrever a prática e a formação 

psicanalíticas em um conjunto de normas de caráter prescritivo, estipuladas sem 

levar em consideração os fundamentos teórico-conceituais consolidados pela 

comunidade psicanalítica. Também se evidenciou a especificidade do campo 

psicanalítico frente ao campo científico, uma vez que a ciência visa, em última 

instância, o recobrimento exaustivo do real, ao passo que a clínica psicanalítica 

recolhe os seus efeitos. Ressalta-se a impossibilidade da psicanálise se subsumir à 

ciência, pois isso implicaria na adoção de um projeto de recobrimento do real e, 

portanto, na exclusão de seu objeto e conceito fundador: o inconsciente (das 

Unbewusste). A psicanálise sempre ocupou um lugar periférico em relação aos 

saberes instituídos devido a singularidade de seu objeto. À semelhança de seu 

conceito fundamental seu lugar nunca esteve garantido, devendo ser sustentado a 

cada vez. Cabe a cada psicanalista sustentar a especificidade da sua prática clínica, 

cujo cerne encontra-se no conceito de inconsciente, bem como às instituições 

psicanalíticas sustentarem a singularidade do ofício do psicanalista e a especificidade 

de sua formação. 
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REFLEXÕES SOBRE O CURRÍCULO DA/PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JAQUELINE LUZIA DA SILVA 

Estagiário(s):  
Laís Bonfim de Almeida Couto 

 
Este trabalho visou refletir sobre a elaboração do currículo para a Educação de Jovens 

e Adultos, propondo que este seja feito de forma a atender as necessidades reais 

desse público, considerando as contribuições dos alunos, como pontos fundamentais 

para a construção do conhecimento e do fazer pedagógico. A presente reflexão se 

ampara na necessidade de uma mudança paradigmática da educação, rompendo com 

a visão fragmentada e cartesiana do conhecimento, e buscando a integração dos 

saberes, a troca de conhecimentos e experiências entre educandos e educadores. O 

trabalho aborda a importância da Educação de Jovens e Adultos e seu papel social 

no Brasil, fazendo uso dos estudos de Paulo Freire (2001), a fim de situar o leitor no 

debate. Em seguida, busca problematizar a elaboração do currículo e a forma como 

a seleção de conteúdos é feita de maneira a atender as necessidades dos educandos. 

Essa construção pode acontecer a partir de uma perspectiva dialógica, que acredita 

ser importante a contribuição dos alunos na construção do próprio conhecimento, 

não de forma superficial, mas desenvolvendo um pensamento complexo, integrado 

às realidades, à vida. Para essa reflexão, Severino Antônio (2002) contribui no 

sentido de pensar uma educação transdisciplinar, ligada ao cotidiano, aquilo que faz 

sentido na vida dos discentes e que tem importância e potencial de transformação. 

Os trabalhos de Inês Barbosa (2007), Lopes e Macedo (2011), Marise Nogueira 

Ramos (2007) e Miguel Arroyo (2007), auxiliam no sentido de compreender a 

importância do currículo nesse segmento, suas implicações e contribuições e como 

ele pode ser pensado. A missão que se impõem à educação e aos educadores, nesse 

contexto, é a de criar possibilidades para a formação de cidadãos protagonistas, 

conscientes e criticamente comprometidos com a sociedade e o mundo. Mais do que 

exercer uma profissão, uma função, os professores necessitam ter a consciência de 

seu compromisso político com a humanidade, através do ato de educar, de transmitir 

estratégias para a vida. Tal papel vai muito além de uma simples competência e 

habilidade, exige um comprometimento total. O currículo da Educação de Jovens e 

Adultos que busca basear-se nessa concepção de sociedade mundo precisa 

considerar todas as questões presentes hoje e, a partir disso, desenvolver um 

trabalho comprometido e envolvido com essa visão planetária, que tende a ser mais 

solidária e democrática. Discutir as propostas e políticas curriculares para esse 

segmento se faz fundamental hoje e representa muito mais do que uma reparação 

social, uma busca por “curar” o analfabetismo e/ou inserir jovens no mercado de 

trabalho. Representa a construção de uma sociedade planetária, que unida pode 

melhorar a condição de vida de muitas pessoas. 
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ÁLCOOL E SOCIEDADE:UMA RELAÇÃO NADA VANTAJOSA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JULIANA MASCARENHAS 

Estagiário(s):  
Juliana Mascarenhas 

 
O presente trabalho busca compreender a problemática do alcoolismo e os seus 

fatores contribuintes para além de um sentido físico e/ou biológico, mas que produz 

efeitos no todo social, no qual o dependente se encontra em um modo de existir 

inautêntico destituído de sua liberdade de decisão e de abertura de sentido. Dessa 

maneira, por meio da abordagem fenomenológica existencialista, pretendo ampliar o 

olhar para as questões do álcool, que não devem ser consideradas como algo restrito 

ao plano físico, mas que capturam o homem em sua totalidade existencial. Para isso, 

é necessário levar em consideração que o consumo da bebida alcoólica é constituído 

por um simbolismo que se molda e vem se moldando de acordo com a época e o 

meio em que se encontra, agregado a um valor histórico em sua produção e 

utilização, que sofreram modificações significativas atreladas as transformações 

sociais ocorridas no mundo até então. O que antes era produzido artesanalmente 

para consumo próprio, após a revolução industrial passou a ser produzido em larga 

escala o que ampliou e facilitou a sua obtenção. A industrialização e os avanços 

tecnológicos ampliaram o acesso e a utilização do álcool, que vai além do prazer 

gastronômico. Assim, essas mudanças que aconteceram ao longo dos últimos 

séculos, provocam o homem a pensar novas formas de lidar com um tema que no 

presente se manifesta enquanto uma séria questão social. Se em um passado não 

muito distante o uso de bebidas alcoólicas não demandavam grande atenção, o seu 

consumo exagerado configura-se, na atualidade, como um problema a ser 

enfrentado. Nesse sentido, o trabalho a ser apresentado tem como um de seus 

objetivos entender como o consumo de álcool se converte em possibilidade de alívio 

e tamponamento de vazios, transformando-se num elo disfuncional dentro das 

relações familiares, acarretando múltiplos prejuízos para o dependente e o meio em 

que ele se encontra. Baseando-se em dados referentes a análise feita através a uma 

revisão de literatura, foi possível coletar elementos significativos para melhor ilustrar 

os efeitos nocivos do álcool no plano físico e relacional desses pacientes, que 

encontram nas suas famílias um importante apoio na condução de seu tratamento. 

Como referencial teórico utilizado para base de estudos, recorri a Ronaldo Laranjeiras 

e Illana Pinsky – O Alcoolismo: mitos e verdades (1997), que traz dados relevantes 

sobre o alcoolismo, desmistificando interpretações pautadas em senso comum; 

Roberto Novaes de Sá – Capítulo 19 do livro A história da psicologia: rumos e 

percursos (2005), que faz um apanhado histórico da fenomenologia e seus principais 

autores, clarificando a visão do homem enquanto ser-no-mundo, estando o mesmo 

sempre num contexto relacional. Como base de dados eletrônico recorri ao Centro 

de Informações Sobre Saúde e Álcool – CISA, que traz informações pertinentes 

ligadas a problemática do álcool no Brasil e no mundo, assim como artigos de 

diversos autores para tecer esse trabalho. 

 
E-mail: julyhanna@hotmail.com 
  



 
 

440 
 

 

A GEOGRAFIA VAI A ESCOLA – DIVULGAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA 

NAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  
Larissa Silva de Santana 

Noelma Dutra da Silva 

 
O projeto GEOGRAFIA VAI À ESCOLA é realizado pelo Núcleo de Estudos de Geografia 

Fluminense - NEGEF em parceria com o Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ 

- DSEA. Consiste em uma apresentação da ciência geográfica às escolas de Ensino 

Médio com o intuito de apresentar esclarecimentos quanto aos temas abordados e 

seu conteúdo programático, no curso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

bem como da atuação profissional do Geógrafo. Dentre as atividades, são realizados 

contatos entre os responsáveis pelo projeto e a realização das apresentações nas 

escolas. Também é elaborado um material a ser exibido na apresentação, sorteio de 

livros para os alunos e confecção do relatório das atividades. As palestras são 

agendadas e executadas de forma conjunta entre bolsistas do NEGEF e a equipe do 

DSEA. Destarte, também se objetiva sanar dúvidas dos vestibulandos acerca de 

variados assuntos referentes ao vestibular da UERJ, como sistema de cotas e fases 

do vestibular. O projeto Geografia vai à Escola encontra-se, desde o ano de 2014, 

integrado ao Projeto: O Vestibular vai ao ensino médio. Neste sentido, as palestras 

são executadas de forma conjunta, entre os bolsistas do projeto Geografia vai à 

escola e a professora responsável pelo setor do vestibular da universidade. Portanto, 

cabe mencionar que as palestras objetivam esclarecer as dúvidas dos vestibulandos 

sobre diversos pontos do processo seletivo: sistema de cotas, as fases do vestibular, 

as carreiras oferecidas, entre outros. Simultaneamente, expomos os conceitos-chave 

da ciência geográfica (lugar, espaço, região, território, paisagem) relacionando-os 

com o cotidiano do aluno sob a orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). Ademais, explicamos como funciona o curso de Geografia da Uerj, suas 

habilitações e possíveis campos de trabalho. Destarte, o objetivo de se efetuar a 

divulgação do curso de Geografia entre escolas da rede de ensino do estado do Rio 

de Janeiro foi atingida, apesar das dificuldades que ocorreram ao longo de 2018. 

Durante o ano de 2017, foram realizadas visitas às escolas do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo todas da rede pública de ensino, das quais iremos relatar as atividades 

referentes à apresentação do projeto nas escolas. Os principais focos, nas 

apresentações, foram o currículo acadêmico do curso de geografia e as atividades 

que o profissional formado pode exercer frente ao mercado de trabalho. Explicitamos, 

dessa forma, algumas das atividades realizadas ao longo do curso, como o trabalho 

de campo, e, além disso, apresentamos um panorama dos principais objetos 

pertinentes à ciência geográfica e os conceitos chaves que a norteiam. 

 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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GEO UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  
Ana Beatriz Sousa dos Anjos 

Daniela Rodrigues de Sousa 

 
A Geo UERJ é uma publicação semestral do Instituto de Geografia da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro que publica trabalhos inéditos de revisão crítica, 

resultados de pesquisas de natureza empírica, experimental ou conceitual sobre 

temas pertinentes à Geografia e áreas afins. Nesses mais de 20 anos de publicações, 

inúmeros artigos foram submetidos e avaliados nesse período, tanto de autores 

nacionais como internacionais. Nessa caminhada procuramos qualificar a revista, 

adequando aos parâmetros internacionais de publicações, através de indexadores 

reconhecidos pela comunidade acadêmica. A parceria com colegas, que integram a 

equipe editorial – conselho científico e avaliador – tem sido fundamental nesse 

processo, bem como a equipe editorial – editores e secretária executiva. 

Agradecemos assim a essa numerosa equipe, que torna possível, a cada seis meses, 

a publicação de um novo número da Geo UERJ. Nessa caminhada tivemos também o 

apoio fundamental da UERJ, seja através, inicialmente da publicação impressa, e 

mais recentemente na publicação em formato eletrônico, através do portal de 

publicações eletrônicas da UERJ. Parcerias foram criadas com o Departamento de 

Extensão - DEPEXT, da Sub-Reitoria de Extensão (SR-3); Sub-Reitoria de 

PósGraduação e Pesquisa (SR-2) e a Editora da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro - EDUERJ. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - 

FAPERJ tem apoiado, através de editais, e esse fomento tem sido fundamental para 

a manutenção da Geo UERJ. Sem a participação dessa equipe, não seria possível 

chegar a mais 20 anos de publicação. A Geo UERJ vai continuar buscando sempre 

manter a qualidade e a periodicidade. Esperamos a contribuição da comunidade 

geográfica e que a Geo UERJ seja o estímulo para a socialização de nossas pesquisas 

e reflexões. Sendo veículo de registro e divulgação científica. Destarte, a Geo UERJ 

não é temática e recebemos artigos das diversas áreas da Geografia, além de outras 

áreas do conhecimento. A submissão dos artigos continua a ser efetuada no portal 

de publicações (http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/index) e são 

selecionados através da avaliação duplo-cega, efetuado por no mínimo dois 

avaliadores. Ressaltamos a importância de manter uma publicação, de acesso aberto 

e de qualidade, através do sistema Open Journal System - OJS, que muito contribuí 

no processo editorial e disseminação do conhecimento. e-ISSN: 1981-9021 | ISSN: 

1415-7543 | Ano de criação: 1997 - impresso, 2006 - eletrônico | Área do 

conhecimento: Geografia | Qualis:B1 (Geografia) 

 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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ROTEIROS GEOGRÁFICOS DO RIO: AMPLIANDO NOVOS CONHECIMENTOS E 

SENTIMENTOS SOBRE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOAO BAPTISTA FERREIRA DE MELLO 

Estagiário(s):  
Lucas Glech Estrella de Figueiredo 

Manuela Bittencourt Valadares Santos 

 
O projeto “Roteiros Geográficos do Rio” promove caminhadas gratuitas na Área 

Central do Rio de Janeiro, e em outros pontos da urbe carioca de dia e à noite, bem 

como de madrugada. Ao lado disso, dependendo da disponibilidade de recursos são 

realizadas expedições de ônibus no espaço urbano carioca para alunos, profissionais, 

assim como para comunidade em geral, ou, ainda, quando uma universidade do Rio 

de Janeiro e/ou de outro estado disponibiliza ônibus para serem efetivados os roteiros 

em nossa cidade. Os eventos descortinam a geografia, a história, a arquitetura, a 

religiosidade, as artes e a cultura, afora o cotidiano da Cidade Maravilhosa de São 

Sebastião do Rio de Janeiro revelando seus meandros, gênese, expansão, 

simbologias e metamorfoses. Tal iniciativa se insere no conjunto de medidas com 

vistas à promoção da autoestima de sua gente em relação ao seu próprio universo 

vivido, convidando, igualmente, para essa ciranda empática, turistas brasileiros e 

estrangeiros. O projeto procura resgatar o espaço urbano carioca, traduzindo, dessa 

forma, a cidade como um livro aberto a ser explicado, ampliando, assim, os domínios 

do conhecimento dos participantes sobre a própria geografia na qual criam, atuam e 

vivem. Trata-se de uma maneira vibrante e direta de se aprender geografia e a vida 

de relações da cidade, a partir das exposições do professor e dos bolsistas em lugares 

coletivos e ambientes fechados na cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, é 

relevante evidenciar que através do projeto constroem-se novos atalhos de se ver e 

sentir o Rio de Janeiro. Apoiado no conceito de lugar, o geógrafo sino-americano Yi 

Fu Tuan amplia os termos ‘’topofilia’’ e ‘’topofobia’’, além da abordagem simbólica 

dos lugares e suas centralidades para examinar os sentimentos - negativos ou 

positivos - que emergem a partir dos sujeitos a respeito dos seus universos vividos. 

Buscando correlacionar tal literatura com os Roteiros Geográficos do Rio pode-se 

dizer que o projeto estaria ressignificando o entendimento e o sentimento dos 

cariocas e turistas sobre a cidade. Ao realizar trajetos noturnos por lugares muitas 

vezes considerados ‘’perigosos’’, por exemplo, o ‘’Roteiros’’ exulta ao carioca um novo 

modo de pensar a urbe e seus pulsares. A partir de então, lugares de medo e de 

apreensão se tornam dignos de orgulho e majestosa alegria. Este, portanto, coloca-

se como o objetivo central do presente trabalho: analisar como o projeto Roteiros 

Geográficos do Rio de Janeiro transforma cotidianamente entendimentos, impressões 

e sentimentos até então adversos na mais genuína simpatia e amor pela Cidade 

Maravilhosa. Para tal, descortinamos alguns percursos comumente realizados pelo 

Rio de Janeiro a fim de compreender como os mesmos podem servir de ferramenta 

para a exaltação de uma cidade conceituada pela UNESCO como Primeira Capital 

Mundial da Arquitetura e de bem querência na alma de toda a gente. 

 
E-mail: roteirosgeorio@uol.com.br 
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TRANSFORMAÇÕES NO RURAL FLUMINENSE - ELABORAÇÃO DE ATLAS 

GEOGRÁFICOS MUNICIPAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  
Davi Cavalcante Aguiar 

Janaina Maia Medina 

 
Esse projeto visa integrar professores, coordenadores e alunos-bolsistas e objetiva a 

definição de uma diretriz acadêmica em que ensino, pesquisa e extensão estejam 

ligados, criando um núcleo permanente de debate e estimulando a produção de 

material didático para os municípios fluminense, através da elaboração de Atlas 

Geográficos escolares. A presença do Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense e 

também da UERJ junto às prefeituras do interior, permite apresentar a elas, produtos 

do nosso do trabalho, além de fornecer inestimável experiência aos alunos-bolsistas 

do projeto. A produção destes Atlas disponibiliza aos professores um instrumento de 

trabalho que facilita a compreensão da realidade vivida por seus alunos, além de 

fornecer um material visualmente expressivo. Os procedimentos metodológicos 

basearam-se em levantamento bibliográfico de informações sobre o contexto 

socioeconômico e ambiental da área e dos problemas em estudo. Durante o período 

de elaboração foram realizados trabalhos de campo e, em gabinete, houve o 

processamento dos dados obtidos, o que permitiu a confecção dos mapas e dos 

textos. No Atlas constam mapas temáticos que apresentam a posição dos municípios 

no Estado do Rio de Janeiro, mapas geológicos e geomorfológicos, solos, mapas 

urbanos (gerais e por bairros) das cidades e dos principais núcleos urbanos dos 

municípios etc., em formato fácil de ser manuseado pelos alunos e pelos 

interessados, em geral; gráficos que apresentam a produção dos municípios 

(principais produtos); pirâmides etárias da população (distrito-sede e demais 

distritos), de acordo com os últimos censos do IBGE; fotografias ilustrativas da 

realidade vivida pelos alunos do município; textos elucidativos, em linguagem 

bastante acessível. A participação do NEGEF e da Geografia da UERJ junto às 

prefeituras do interior permite apresentar a elas produtos de nosso trabalho, 

ministrar cursos para os professores dos municípios, com intuito de aprofundar os 

temas abordados, além de fornecer inestimáveis experiências aos nossos alunos. 

Além da apresentação do Atlas, ministramos um curso para que os professores e 

alunos possam atualizar os dados municipais a partir da página do IBGE. Já 

produzimos os Atlas para os municípios de: Quissamã, Nova Friburgo, Macaé, Rio 

Bonito, Teresópolis, Itaboraí, Rio Bonito, Três Rios, Barra do Piraí e Natividade e 

estamos elaborando para o município de Maricá, além de atualizar os de Nova 

Friburgo, Teresópolis e Macaé. Os Atlas Geográficos mais recentes podem ser obtidos 

gratuitamente no site da EdUERJ www.eduerj.com. Estamos em elaboração do Atlas 

Municipal de Maricá para o ano de 2019. 

 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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INCLUSÃO EM GEOGRAFIA: ACESSO À LEITURA PARA ALUNOS CEGOS E DE 

BAIXA VISÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ULISSES DA SILVA FERNANDES 

Estagiário(s):  
Ayrton Madruga Barbosa 

 
Este é um projeto voltado para o Ensino em Geografia em consonância com a 

proposta de inclusão de alunos com necessidades especiais. Parte-se da premissa, 

portanto, de que possa vislumbrar um aprofundamento da questão da inclusão na 

Educação Básica junto à comunidade acadêmica, principalmente junto aqueles que 

lidam com a Licenciatura em Geografia, algo que de imediato favorece graduandos 

da Licenciatura em Geografia e de Pedagogia da UERJ e, potencialmente, de outras 

IES. O projeto visa desenvolver ações, estratégias e produtos capazes de favorecer 

alunos com deficiências visuais em relação à sua melhor inserção no ambiente-aula, 

no Ensino Básico, relacionado à área de Geografia. Tem como metas fundamentais: 

1. gerar ações de diálogo entre diferentes atores - sejam professores universitários, 

professores do Ensino Básico, demais profissionais da educação, graduandos de 

Licenciatura em Geografia e Pedagogia - capazes de implementar estratégias de 

atuação dos profissionais de educação (ou futuros profissionais) ligados à Geografia 

frente às necessidades especiais superpostas a alunos com deficiência visual; 2. visa 

produzir insumos didáticos direcionados para as práticas didáticas da Geografia, 

como "textos-falados" e reálias / mapas sensoriais. O desenvolvimento deste projeto 

parte da própria experiência de seu propositor junto ao Ensino Básico, ao longo de 

anos dedicados ao mesmo. Apresentou-se como desafio, nos últimos anos, - em 

consonância com as legislações vigentes e da própria pressão exercida pela sociedade 

- desencadear propositivas capazes de melhor absorver alunos com necessidades 

especiais no seio da comunidade escolar - aquela sobre a qual se justapõe o selo da 

"normalidade". No presente momento, o projeto visa a atender alunos e professores, 

em diferentes níveis do ensino, na produção e disponibilização de insumos didáticos 

próprios da Geografia voltados para alunos cegos ou de baixa visão. Prioriza-se a 

produção de audiotextos, sendo sua disponibilização através de sítio eletrônico 

próprio, como também a divulgação de programas presentes na Rede Internet 

capazes de possibilitar a leitura desses audiotextos. Com o atual bolsista, aumentou-

se o banco de textos disponíveis para uso de discentes e docentes voltados à inclusão 

em sala de aula; atualizou-se o sítio eletrônico para disponibilização dos audiotextos; 

ampliou-se o número de programas de leitura presentes na Rede Internet e 

divulgados via sítio eletrônico próprio para uso do público alvo. 

 
E-mail: usfernandes@bol.com.br 
  



 
 

445 
 

 

O ENGENHEIRO NA ESCOLA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA HELENA ARAUJO DA SILVA NOGUEIRA 

Estagiário(s):  
Fabiana do Couto Alves Moreira 

 
A Faculdade de Tecnologia (FAT, campus regional de Resende, com três cursos de 

Engenharia nas áreas de Produção, Química e Mecânica) possui um grupo 

multidisciplinar de professores atuando na implementação de Metodologias Ativas de 

Ensino e Aprendizagem em conjunto com abordagens oriundas de Educação 

Empreendedora a fim de contribuir com a formação do nosso aluno de graduação. 

Entendemos que essa nova abordagem além de contribuir para a formação técnica 

desse aluno, é atualmente essencial para a formação mais ampla desse profissional, 

no que toca as habilidades e competências indispensáveis ao profissional do séc.XXI 

tais como criatividade, comunicação, trabalho em equipe, espírito empreendedor, 

inovador, nunca perdendo de vista a responsabilidade social. Esse projeto visa 

portanto contribuir com a formação dos nossos alunos, incutindo no futuro 

engenheiro, futuro tomador de decisões (que ocupará posições estratégicas dentro 

dessas empresas e indústrias locais), a responsabilidade para com uma realidade, 

muitas vezes por ele não percebida. Além disso, através da cultura `mao na massa` 

(aprendizagem via projetos) e do uso de novas tecnologias, pretendemos ajudar a 

contribuir com melhora da aprendizagem dos conceitos relacionados às ciências e 

matemática. O nosso objetivo é provocar melhorias na formação do nosso aluno de 

engenharia, aumentando suas habilidades como facilitador e gerenciador de projetos, 

bem como a noção de cidadania e responsabilidade social, através da atuação deste 

como agente ativo na implementação de modelos participativos de Ensino e 

Aprendizagem com Metodologias ativas, adequados à realidade da região, voltados 

para a área tecnológica (tendo como foco principal, portanto, o ensino de Ciências e 

Matemática). Disseminar a cultura de inovação e do “aprender fazendo” (cultura 

Maker ou “mão-na-massa”) em escolas públicas e dessa forma, dar uma pequena 

contribuição na inserção de uma camada da população que se encontra excluída do 

processo produtivo e do crescimento econômico da região (situada entre um pólo 

industrial e um pólo turístico) diminuindo a distância entre a universidade (e o saber 

acadêmico e científico) e o aluno de escola pública. Para isso oferecemos oficinas tipo 

“mão-na-massa” com temas referentes à ciências, matemática e tecnologia em geral 

(programação, robótica, etc.) a turmas de alunos de escolas públicas do ensino 

básico, tendo nossos bolsistas como mentores/facilitadores. Acreditamos assim que 

a livre idealização e realização de projetos por parte dos alunos do ensino básico, 

ancorados no uso de ciência e da tecnologia e apoiados pelos nossos alunos de 

engenharia como seus mentores/facilitadores (filosofia maker) irá provocar uma 

melhoria nos processos de aprendizagem de ambas as partes, em um sentido mais 

amplo do que a simples aquisição de conteúdo. 

 
E-mail: patricia.nogueira.71@gmail.com 
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TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO E A SALA DE AULA DE 

GEOGRAFIA: A GEOGRAFIA AGRÁRIA 2.0 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NILTON ABRANCHES JUNIOR 

Estagiário(s):  
Layre Martins da Silva 

Renan Caldas Galhardo Azevedo 

 
O ensino de Geografia Agrária ainda carece de ferramentas digitais que possam 

melhor contribuir para a divulgação de suas discussões e estudos na internet. Apesar 

do momento atual tão caracterizado pelas inserções da internet no cotidiano das 

pessoas, ainda carece de divulgação dos conhecimentos produzidos por essa subárea 

da Geografia, havendo uma lacuna no acesso à informação e divulgação dos 

conceitos e estudos agrários na rede. Facilmente encontramos na internet conteúdos 

de cunho acadêmico, mas que nem sempre estão adaptados para beneficiar os 

licenciados em Geografia que desejam utilizar dos conteúdos e estudos agrários na 

construção de suas aulas para os Ensinos Fundamental e Médio, tornando a aula 

dependente somente das informações constantes nos livros didáticos. Com a 

necessidade de expandir o universo da Geografia Agrária para além do mundo 

acadêmico o projeto Geografia Agrária 2.0, parte integrante do Projeto de Extensão 

“Tecnologias da Comunicação e Informação e a sala de aula de Geografia”, nasce 

com o objetivo de suprir a demanda anteriormente descrita, buscando contribuir para 

uma maior divulgação dos conteúdos e estudos em Geografia Agrária dentro da atual 

internet, conhecida como Web 2.0. Neste momento a rede mundial de computadores 

permite o compartilhamento e a interação entre os diferentes usuários, o que 

possibilita uma maior expansão e divulgação da Geografia Agrária na Web. A 

metodologia utilizada no projeto consiste na divulgação dos conceitos e conteúdos 

de Geografia Agrária através de vídeo aulas, planos de aulas e artigos produzidos 

pelos licenciandos e bacharelandos de Geografia da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ) em um site construído com a ajuda dos próprios alunos do curso. 

O conteúdo do site é livre e foca no ensino de Geografia, de forma a ser utilizado 

pelos professores de Geografia dos Ensinos Fundamental e Médio em suas aulas. 

Tudo de forma gratuita e ao alcance de todos. Como resultados parciais o projeto já 

conta com vídeo aulas e com alguns textos apresentados pelos alunos de Geografia 

Agrária da UERJ no sítio eletrônico do projeto, valorizando os próprios alunos 

participantes do curso por meio da divulgação de textos e outros documentos 

construídos pelos mesmos em sala de aula. A grande inserção dos licenciandos e 

bacharelandos do curso de Geografia Agrária antes não vista é um outro resultado 

importante, demonstrando uma maior participação e interesse dos discentes nas 

aulas do curso e a visível melhora em suas notas. O projeto acabara por beneficiar 

os discentes em Geografia, através de sua maior participação e interesse no curso, 

os professores e alunos da Educação Básica que agora contam com mais uma 

ferramenta de suporte ao professor em sala de aula, além da própria Geografia 

Agrária. A proposta é continuar o projeto, de forma a contribuir mais para a 

divulgação e o suporte aos professores de Geografia nas aulas de Geografia Agrária. 

 
E-mail: niltonabranches07@yahoo.com.br 
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AS PLATAFORMAS DE EDUCAÇÃO VIRTUAIS E A MONITORIA EM 

GEOGRAFIA AGRÁRIA 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NILTON ABRANCHES JUNIOR 

Estagiário(s):  
DIMITRI ANDREY SCARINCI 

Thaynara Marques Silva 

 
A monitoria na disciplina Geografia Agrária no curso de geografia tem colaborado 

como instrumento importante da educação, para a formação de futuros docentes e 

oferecendo troca de conhecimentos com os alunos da graduação. Geografia Agrária 

é uma disciplina semestral com grande carga horária, envolvendo atividades teórico-

práticas. O processo de ensino dessa disciplina inclui a leitura e discussão de um 

grande volume de bibliografia, trabalho com dados estatísticos, mapas e figuras, 

envolvendo uma complexa articulação de diversas fontes de informação. Dessa 

forma, é uma disciplina que apresenta índices significativos de retenção e evasão. 

Na UERJ sem muros serão apresentadas atividades que foram desenvolvidas com os 

alunos no semestre de 2019.1 com o auxilio da plataforma Google Classroom na 

disciplina. A ferramenta digital se apresentou enquanto um facilitador do processo 

ensino aprendizagem. Através da ferramenta se pode disponibilizar bibliografia 

básica e complementar, avisos e informações diversas acerca do funcionamento da 

disciplina. Serviu também enquanto espaço para dirimir dúvidas sobre o curso e para 

orientar as atividades propostas, facilitando e otimizando o trabalho do monitor.Essa 

atividade foi de suma importância para o bolsista monitor e para os alunos 

matriculados na disciplina. Levando em conta a situação contemporânea onde as 

pessoas se apresentam cada vez mais conectadas, vinculadas diretamente a tablets 

e smartphones, partiu-se do pressuposto de que o uso das ferramentas digitais 

possibilitasse um maior envolvimento dos alunos com o curso, e consequentemente 

uma menor retenção na disciplina. O objetivo deste trabalho é entender como as 

plataformas educacionais virtuais podem auxiliar na dinâmica da relação entre aluno 

e professor, em sala de aula e pós- presencial, principalmente na entrega das tarefas 

que são propostas nas disciplinas, na resolução de dúvidas dos alunos de forma mais 

rápida e na emissão de comunicados que alcance a todos de forma precisa.Serão 

apresentados alguns temas voltados à disciplina e como eles foram desenvolvidos na 

plataforma educacional à distância Google Classroom, que contribuiu para um 

método de comunicação no envio de matérias de forma mais simples. Contará com 

pesquisa avaliativa dos alunos sobre o método de usar a internet em conjunto com 

a área da educação, dando ênfase nos alunos que trabalharão na área de licenciatura. 

Podemos avaliar como o principal impacto a redução significativa da retenção de 

alunos na disciplina. 

 
E-mail: niltonabranches07@yahoo.com.br 
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A DINÂMICA TERRITORIAL DE ITABORAÍ E O COMPERJ-COMPLEXO 

PETROQUÍMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Regional 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
THIAGO ALEXANDRE GOMES DA SILVA CARAUTA 

Estagiário(s):  
thiago alexandre gomes da silva carauta 

 
O complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro localizado em uma área 

afastada do centro de Itaboraí que o início de sua construção foi no dia31 de março 

de 2008 através de uma terraplanagem feita pela Petrobras SA em uma área de 45 

Km2.O objetivo da pesquisa é compreender as transformações territoriais associadas 

a construção do COMPERJ no município de Itaboraí. Para isso analisamos as 

expectativas de desenvolvimento no município atrelados a essa grande obra que 

complementa a cadeia produtiva do petróleo.A hipótese é que para garantir o 

desenvolvimento territorial associado a COMPERJ é necessária a presença de 

indústria de terceira geração que é de grande importância para o desenvolvimento 

territorial de Itaboraí porque está mais atrelada a ciência e tecnologia.A metodologia 

desta pesquisa consiste no levantamento bibliográficos análise de dados do IBGE, 

reportagens de artigos e de livros sobre teorias geoeconômicas e o papel da inovação 

no desenvolvimento territorial e conceitos geográficos, além da realização de 

trabalho de campo. A discussão sobre o desenvolvimento territorial tem que ser com 

uma abordagem mais atrelada a questão da ciência e tecnologia e isso ocorre pelo 

fato de que esta exige mão de obra qualificada para trabalhar nesse 

setor(Vale,2012). Contudo é fundamental para isso que os residentes do local sejam 

admitidos nesses empregos. Isso por que com a evolução técnico-científico-

informacional (Santos,1994) não é possível se realizar um desenvolvimento de 

inovação somente atrelada ao local e sim tendo que de certa forma se relacionar com 

o global..O desenvolvimento territorial local tem uma maior perspectiva de prosperar 

se tiver uma regulação econômica via investimento publico para possibilitar um maior 

desenvolvimento da empresa de produção de alto valor agregado de conteúdo local 

considerando que os atores internacionais são mais fortes do que ela e fazendo com 

que essa empresa de conteúdo local permaneça no mercado e podendo desenvolver 

o local tendo bons salários e aumentando-os assim melhorando a vida dos 

trabalhadores e tendo uma rentabilidade fiscal para o município realizar uma gestão 

territorial adequada e desta forma possibilitando o desenvolvimento social no local. 

Os resultados prévios Os dados da economia de Itaboraí no primeiro ano avaliado 

que foi 2005, porque este foi antes de ocorrer a iniciação da obra do COMPERJ no 

município para assim se avaliar o impacto econômico do mesmo no local que está 

sendo estudado no presente trabalho. Esses dados demonstram que a economia de 

Itaboraí era mais reduzida quando comparado ao momento atual mesmo com a crise 

de COMPERJ, isso se deve que o número absoluto da economia brasileira em 2005 

era menor a hoje mesmo atualmente estando em processo de depreciação através 

da paralisação das obras pela a operação lava jato que esterilizou investimentos da 

PETROBRÁS. E a arrecadação nesse ano de 2005 foi de aproximadamente 266176000 

elevando ate 2014 

 
E-mail: carautathiago@gmail.com 
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CLASSE HOSPITALAR DA ENFERMARIA DE PEDIATRIA - HUPE/UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TEREZA CRISTINA YDALGO DE BRITO 

Estagiário(s):  
Nízia Aparecida de Almeida 

 
A existência da classe hospitalar dentro da Enfermaria Pediátrica do HUPE, DESDE 

2005, ininterruptamente, garante o direito que toda criança tem à Educação, e isto 

inclui as que estão impossibilitadas temporária ou permanentemente de 

frequentarem a escola regular. Objetivos Gerais: Elaborar estratégias e orientações 

para possibilitar o acompanhamento pedagógico-educacional do processo de 

desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças matriculadas nos 

sistemas de ensino regular, no âmbito da educação básica e que se encontram 

impossibilitados de frequentar escola, temporária ou permanentemente e, garantir a 

manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo flexibilizado e/ou 

adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu grupo 

escolar correspondente, como parte do direito de atenção integral. Objetivos 

Específicos Espaço pedagógico dentro do HUPE com propostas educativo escolares 

para crianças em idade escolar, para apropriar-se do conhecimento formal, 

sistematizado, de acordo com o processo educativo que ocorre nas unidades 

escolares de origem; assegurar a manutenção dos vínculos escolares; manter elo 

entre o aluno e a escola de origem; promover um espaço prazeroso de interação 

social e de aprendizagem e favorecer a reinserção escolar após a hospitalização. O 

controle do fluxo de internação, as anamneses e as avaliações de alunos garantem o 

planejamento das atividades didáticas a partir de parâmetros curriculares oficiais, a 

capacitação especializada da equipe na área da educação em saúde envolvida na 

classe e, quando possível, o acompanhamento pós-internação destas crianças. A 

referida classe funciona, diariamente, no horário de 13h às 17h na Enfermaria de 

Pediatria. O bolsista que atua neste projeto tem a seguinte rotina: participação 

semanal na elaboração de estratégias pedagógicas individualizadas e facilitadoras do 

acompanhamento escolar da criança hospitalizada; proposição de atividades 

sistematizadas na classe, nos leitos e no isolamento da pediatria; estabelecimento 

do elo entre o aluno e sua escola de origem; estudo de novas leituras elucidativas 

sobre o processo saúde-doença do escolar junto à equipe de trabalho; elucidação do 

processo junto aos responsáveis e as instituições de ensino; participação semanal no 

planejamento das estratégias para o trabalho educativo em serviço. Resultados: 

Estudo e execução de atividades pedagógicas em outra modalidade da Pedagogia, 

flexibilização de atividades de ensino e de aprendizagem, do conceito de tempo e de 

espaço em práticas educativas, planejamento de atividades individualizas e das 

rotinas escolares específicas à esta modalidade. e participação em eventos. O poster 

está dividido em: educação hospitalar, a criação das classes hospitalares, inserção 

do pedagogo em ambiente hospitalar, objetivos, estrutura e funcionamento, 

metodologia, atividades e recursos, a avaliação em ambiente hospitalar. 

 
E-mail: terezaydalgo@yahoo.com.br 
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FAZENDO ARTE ENTRE A PSICOLOGIA E A MÚSICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  
Amanda Alberiz Loureiro 

 
O projeto Fazendo Arte entre a Psicologia e a Música proporciona a reflexão sobre 

aspectos referentes à vida dos idosos como as vivências, o envelhecimento, o corpo, 

a autoestima, a percepção de alegrias e problemas, o relacionamento com os outros, 

etc. Paralelo ao desenvolvimento de algum tema há um trabalho interpretativo e 

reflexivo sobre músicas, vídeos, poemas, fotos e outras formas de manifestação 

artística. Essas atividades promovem em adaptar-se de forma sadia aos processos 

de mudança a que estamos expostos no curso de vida, de forma que os anos vividos 

sejam plenos de qualidade, de significados e de dignidade. A bolsista auxilia 

efetivamente em todo processo do projeto, possibilitando o crescimento profissional, 

obtendo experiência nas atividades com os idosos e participando efetivamente de 

pesquisa no processo do envelhecimento psicogerontológico. As atividades são 

semanais, com a coordenação pedagógica da UnATI, que orienta em todo o processo. 

Dentro da proposta de ensino existe a noção de equilíbrio emocional e 

envelhecimento saudável, com uma pedagogia pautada em Piaget, com adaptação, 

que envolve assimilação e acomodação. Essa pedagogia, por sua vez, se relaciona 

com a proposta de pesquisa sobre um modelo para grupo de convivência que possa 

gerar influência positiva nos idosos, quanto à qualidade de vida em diferentes 

domínios. O ser humano tem a necessidade de garantir um significado para sua 

existência, a fim de obter satisfação pessoal; e prolongar a vida sem garantir à 

longevidade algum significado, não é o melhor desafio para o envelhecimento. Por 

isso, munir a vida de significado pessoal tem vários efeitos positivos que propiciam 

a satisfação e, conseqüentemente, o alcance do envelhecimento de qualidade, 

colaborando com muitos idosos que se encontram com baixa autoestima, 

desenvolvendo nesta clientela um engajamento ativo nas atividades. Os resultados 

obtidos demonstram que houve uma evolução no procedimento com as pessoas 

idosas, que se sentiam inúteis e excluídas, isto através do reconhecimento como um 

ser único, provido de inteligência, com capacidade de ação e reação com ampla gama 

de estimulação intelectual e emocional que desenvolveu uma qualidade de vida 

significativa. Notamos que essa evolução foi acontecendo, e que tem uma grande 

tendência em alargar este leque de idosos, participando efetivamente nas atividades, 

refletindo, vivendo e revivendo momentos que os tornam como seres humanos, 

capazes de grande contribuição intergeracional. 

 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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HISTÓRIA E CULTURA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  
Ana Caroline Machado Domingues 

 
O projeto história e cultural proporciona amplas oportunidades de recliclagem e 

atualização cultural, através de atividade interdisciplinar e multidisciplinar, visto que 

abarca várias fontes de pesquisas, tais como: política, história, antropologia, 

literatura, economia, gerontologia entre outras, contribuindo de maneira substancial 

para o desenvolvimento intelectual dos alunos da terceira idade. Sua atividade é 

semanalmente, não exige escolaridade, promove aprendizado interdisciplinar, com 

reflexões históricas, utilizando tecnologia diversificadas, com filmes educativos e 

outros materiais didáticos em sala de aula. Aponta uma educação permanente como 

prática social humanizadora, com finalidade de transmitir a cultura construída 

historicamente pela humanidade. A pesquisa é constante nesta atividade, com 

demonstração dos vídeos educativos e elaboração do que foi pesquisado em apostilas 

para conhecimentos dos idosos. O homem não nasce humanizado, mas torna-se 

humano por seu pertencimento ao mundo histórico-social. A história e cultura 

representa um processo em evolução, diverso e rico em desenvolvimento de grupo 

social, nação, comunidades e outros, estando em permanente processo de mudança. 

Segundo Furter abud Gadotti 2001, o processo educativo será, antes de qualquer 

coisa, uma transmissão de algo que torna o homem maduro, disponibilizando 

informações de forma definida a seus interesses e realidades. Uma aprendizagem 

continuada através de forma construtivista e complementar ao ensino para os idosos. 

Para verificar se os objetivos foram alcançados, partimos do pressuposto que a 

avaliação é um processo contínuo fundamental à aprendizagem e que o intuito não 

é de medir, mas diagnosticar, através da observação de participação e desempenho 

dos alunos nos trabalhos individuais ou em grupo, e nos exercícios propostos. É 

proposto permanecer durante todo o ano um canal aberto, onde os alunos têm a 

oportunidade de enviar suas opiniões, críticas e sugestões para o desenvolvimento 

do projeto. Além disso, anualmente, fazemos uma avaliação escrita, onde 

incentivamos os alunos a expressarem suas solicitações para o projeto. 

Complementando a avaliação, também realizamos reuniões periódicas com a equipe 

envolvida no projeto, visando a operacionalização. O bolsista participa efetivamente 

de todo processo do projeto, obtendo experiência dentro da sala de aula com 

participação em pesquisa, auxiliar na administração do curso; relatório mensal das 

atividades realizadas, reuniões na Coordenação Pedagógicos com apresentação e 

discussão dos temas que irão abordar semanalmente. A participação dos bolsistas é 

essencial para auxiliar nas atividades de pesquisas culturais, dinâmica de grupo e 

outras criatividades pedagógicas para desenvolvimento intelectual do discente. 

 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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REFLEXÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO HUMANO 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 

Estagiário(s):  
Gabrielle Luz Brasil Silva 

 
O projeto busca produzir um espaço saudável que contribua para o aumento da 

autoestima, desenvolvendo as habilidades sociais dos alunos, facilitando as trocas 

como um modelo de ensaio para a vida e ampliando na pessoa idosa autonomia 

enquanto cidadã e membro de uma sociedade complexa. Reflexões sobre 

envelhecimento humano apresenta como espaço de reflexão sobre temas 

relacionados ao envelhecimento para ampliação da rede de suporte social, auto 

eficácia percebida e habilidades sociais. Através da relação de Ensino e Pesquisa 

busca-se produzir de maneira conjunta uma forma eficaz de viver um envelhecimento 

saudável e ativo. As discussões e reflexões em grupo são as ferramentas básicas 

para a produção de diálogos aprofundados, confiança e conseqüente modificação nos 

indicadores de qualidade de vida. O presente projeto surge na demanda do público 

idoso que frequenta a UNATI/UERJ. Esta atividade é elaborada com intuito de dar voz 

e lidar com os meandros do envelhecimento humano, tendo em vista que a 

elaboração teórica e prática do tema pode auxiliar nas dificuldades e barreiras 

socialmente presentes na terceira idade. Essa elaboração recai e se constrói junto 

com o entendimento, pelos marcadores de saúde sobre qualidade de vida, pelo 

material já produzido em outras UTIs por todo o mundo e principalmente no contexto 

brasileiro, e mais especificamente sobre as formas encontradas no Rio de Janeiro, de 

lidar com o envelhecimento e a busca por qualidade. Em outras palavras, de que 

forma um grupo de reflexão sobre envelhecimento humano e a discussão sobre 

cuidado global com a saúde, influencia ou não, os indicadores de qualidade de vida. 

É uma atividade muito procurada pelos idosos; promove um espaço saudável que 

contribui para o aumento da autoestima, desenvolvendo as habilidades sociais dos 

alunos, facilitando as trocas como um modelo de ensaio para a vida e ampliando na 

pessoa idosa autonomia enquanto cidadã e membro de uma sociedade complexa 

como a nossa; e a quebra de algumas representações estereotipadas; auxiliar que o 

idoso se coloque abertamente sobre sua vivência de envelhecimento e os símbolos 

de pertencer à terceira idade na elaboração das perdas tão freqüentes nesta faixa 

etária, em diferentes níveis, dentre eles o social, psicológico, biológico e funcional. 

Os bolsistas são do curso de psicologia, que recebem apoio e treinamento na UnATI 

com especialista de Geriatria e Gerontologia. Eles participam de atividades internas 

da instituição, apresentam o projeto na UERJ sem Muros, e eventos externos 

conduzidos pelo professor, assim como passeios e confraternizações que tenham 

como objetivo ampliação da convivência do grupo. Na atividade envolve a leitura e 

discussão de artigos científicos na área de geriatria e gerontologia, controle da pauta 

de presença e ministrar aulas parciais ou integrais no grupo. 

 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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ATIVIDADES DE INSERÇÃO EM PRÁTICAS ACADÊMICAS - AIPA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARTA GUIMARAES CARAM 

Supervisor(es) Participante(s):  
Claudia Regina Pinheiro Machado 

Estagiário(s):  
Julia Marques de Souza 

Luciana Lopes de Lima 

 
O PROINICIAR, no qual se insere a AIPA, é um programa oferecido aos alunos 

ingressantes pelo sistema de reserva de vagas (cotas), através da Coordenadoria de 

Articulação e Iniciação Acadêmicas – CAIAC, ligada à Sub-reitoria de Graduação - 

SR-1. Compõe-se de quatro eixos: oficinas, atividades instrumentais, culturais e de 

inserção em práticas acadêmicas (AIPA), sendo este último eixo o objeto deste 

trabalho. As oficinas desenvolvem capacidades artísticas, culturais, vivências, 

através de cursos semestrais de 20 horas, relacionados à música, teatro, dança, 

artes, línguas estrangeiras, entre outras. As atividades instrumentais buscam 

desenvolver conceitos e conteúdos para aproveitamento acadêmico. As atividades 

culturais divulgam eventos socioculturais, em parceria com a universidade e 

instituições externas. As atividades de inserção em práticas acadêmicas (AIPA) 

promovem ações que permeiam o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Trata-se de um 

diferencial acadêmico, que tem proporcionado aos alunos o desenvolvimento de 

habilidades e competências em diferentes áreas de conhecimento, por meio de sua 

participação em projetos previamente selecionados no âmbito das sub-reitorias. A 

AIPA convida coordenadores de projetos de ensino, pesquisa e extensão já aprovados 

nos diferentes âmbitos da Universidade a participarem da AIPA, através de cadastro 

específico de nosso setor, e assim oferecerem vagas para alunos cotistas atuarem 

como seus bolsistas, a exemplo de outros bolsistas que não são ingressantes pela 

reserva de vagas. A própria AIPA se constitui um projeto de trabalho, com a 

participação de bolsistas ingressantes pela reserva de vagas. Na AIPA, nosso bolsista 

toma conhecimento do funcionamento e da história da AIPA dentro do PROINICIAR. 

O discente divulga as informações concernentes aos projetos AIPA, organiza e 

formaliza a participação de alunos e coordenadores no processo de vinculação dos 

projetos cadastrados na AIPA, e mantém contato com os mesmos alunos e 

coordenadores participantes dos projetos vinculados à AIPA. Através dos anos, as 

atividades de inserção em práticas acadêmicas, a AIPA, têm cumprido seu papel de 

integração com as diferentes unidades acadêmicas. Suas atividades têm se 

intensificado, com o crescimento do número de projetos cadastrados. Em 2019, há, 

até o momento, 151 projetos cadastrados conosco. Objetivando a permanência dos 

alunos ingressantes pelo sistema de cotas na Universidade de forma satisfatória, 

colabora com os objetivos da política de cotas da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 
E-mail: martacaram@hotmail.com 
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O USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Rhayany Daniel dos Santos 

 
O uso das ferramentas da Internet na educação proporciona uma série de vantagens 

para a educação. Dentre as vantagens, estão a economia de tempo nas 

comunicações, o acesso mais rápido às informações, as trocas nos grupos de 

discussão, a possibilidade de realização de seminários virtuais utilizando a 

webconferência, a realização de atividades colaborativas. A facilidade na organização 

da disciplina e a diversificação dos recursos didáticos que podem ser concebidos e 

estruturados no formato digital, facilitam a atualização constante de dados e 

informações. Várias propostas metodológicas mais arrojadas encontram-se em 

desenvolvimento atualmente e a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) constitui-se hoje uma realidade em várias universidades para a oferta de 

cursos à distância ou para complementar as atividades desenvolvidas em cursos 

presenciais. O software de gerenciamento de cursos Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) é o mais utilizado porque, que além de ser 

livre, possui código aberto. Consiste em uma plataforma baseada no sócio-

construtivismo que disponibiliza vários recursos para o trabalho colaborativo, com o 

propósito de ampliar as possibilidades educacionais. Frente a essa constatação, o 

projeto apresentado tem como objetivo: 1) A implantação e administração de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizado a todos os docentes que 

desejarem utilizar em suas disciplinas de graduação (www.ead.uerj.br/ava), a fim de 

possibilitar a utilização do espaço virtual como apoio a atividades presenciais. 2) 

Oportunizar aos bolsistas experiências significativas neste campo de atuação, tendo 

em vista que devido ao caráter inovador dessas ferramentas, há poucos profissionais 

com conhecimento consolidado para criação e gerenciamento desse espaço, cada vez 

mais utilizado em diversas instituições; 3) O oferecimento de cursos/atividades que 

visem fomentar a reflexão sobre a prática pedagógica, num mundo permeado pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação, além, obviamente, de disponibilizar o 

suporte técnico e pedagógico para os docentes que desejam utilizar as ferramentas 

com seus alunos. De 2016 até hoje foram mais 400 professores da graduação 

atendidos pelos bolsistas (online ou presencialmente) sob supervisão da equipe do 

LaTIC. No nosso cotidiano o que se constata é que a maioria dos professores que 

ainda não utiliza um AVA, se interessa quando ouve falar, no entanto, ainda 

apresenta um certo receio, por representar algo novo a ser inserido em sua prática 

pedagógica que ainda necessita ser aprendido. Após iniciarem o seu uso relatam 

diversos benefícios, que afetam diretamente o seu fazer docente. Para os bolsistas 

que atuam no projeto, representa a possibilidade de vivenciarem novas estratégias 

pedagógicas da cibercultura articulando seus conhecimentos teóricos à prática. Vale 

ressaltar, que a atuação no LaTIC tem facilitado à empregabilidade de nossos ex-

bolsistas. 

 
E-mail: mtaborda@uerj.br 
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APOIO PEDAGÓGICO E TECNOLÓGICO PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS 

AUDIOVISUAIS PARA WEB - 2019 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Raphael dos Santos de Oliveira Fernandes 

Raquel Cristina Ferreira da Silva 

 
O LaTIC - Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação tem como missão 

fomentar a utilização das tecnologias nas diversas atividades da universidade, 

promovendo o desenvolvimento de uma instituição inovadora, valorizando o 

potencial de seu corpo docente e discente. Para tanto, vem produzindo materiais 

educativos audiovisuais inovadores para a web a fim de divulgar o conhecimento em 

formato digital, por exemplo, divulgados à comunidade externa por meio do nosso 

canal no youtube (http://www.youtube.com/laticuerj), o qual tem mais de 359.786 

visualizações, com 1.286 inscritos e 128 Videos. Também produzimos materiais a 

Série Carreiras – a fim de que possam contribuir para a escolha da carreira dos 

candidatos(http://www.youtube.com/playlist?list=PLE61A08470C9C4A83). 

Desenvolvemos criações em Realidade Virtual: o projeto Rio Virtual 

(https://www.youtube.com/watch?v=Y_zB_pbW8Ys) que conquistou o Prêmio Aluno 

oferecido no Concurso Rio APPS promovido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura 

do Rio de Janeiro; Modern Art (App e 1 documentário); Galeria Virtual 3D (1 App); o 

Tour da UERJ em primeira versão (http://latic.uerj.br/uerj360/) e já em segunda 

versão (http://www.latic.uerj.br/tourUerj/) em Realidade virtual. O Tour comporta 

hiperlinks para acessar vídeos com a mesma modalidade da série carreiras e 

apresentações de alguns departamentos considerados importantes para os 

graduandos. Isso, com certeza, estreitará ainda mais a relação entre a universidade 

e a comunidade externa, principalmente, com os alunos de Ensino Médio e os 

ingressantes universitários que já vivem a cultura digital em sua plenitude, e seus 

professores. Também estamos envolvidos com o projeto do e-museu do esporte e já 

apresentamos um piloto (App e 2 vídeos) desenvolvidos para a Confederação 

Brasileira de Basquete; Museu Casa Rui Barbosa em Realidade Virtual (App) e WEB 

Game de Ciências River versus Pig. Paralelamente, por serem projetos inovadores, 

há poucos profissionais atualmente no mercado de trabalho capacitados para esse 

tipo de atividade, inversamente à demanda crescente por esses profissionais. 

Paralelamente, por serem projetos inovadores, há poucos profissionais atualmente 

no mercado de trabalho capacitados para esse tipo de atividade, inversamente à 

demanda crescente por esses profissionais. Para os bolsistas que atuam no projeto, 

participando da concepção à execução das atividades, representa a possibilidade de 

vivenciarem novas estratégias pedagógicas da cibercultura articulando seus 

conhecimentos teóricos à prática. Vale ressaltar, que a atuação no LaTIC tem 

facilitado à empregabilidade de nossos ex-bolsistas. 

 
E-mail: mtaborda@uerj.br 
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CADERNOS DE GRADUAÇÃO: DIALOGANDO COM A PRÁXIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 

Estagiário(s):  
Leticia Carvalho Goncalves 

 
Constitui-se em Proj. Editorial inovador p/ Graduação e p/ ensino médio na medida 

em q socializa aos estudantes e à sociedade, informações relevantes sobre formação 

humana e profissional, permitindo-lhes adentrar aos campos de estágio c/ bagagem 

satisfatória p/ os 1ºs passos na profissionalização. Por esse motivo podemos dizer q 

amplia a cidadania acadêmica. Discute critica/ formação profissional e humana, de 

quali//, frente ao mundo do trabalho, tendo como foco currículos de Graduação, 

confrontados c/ exigências do mercado de trabalho. Enriquece a formação acadêmica 

dos estudantes através de debates de temas candentes, intra e extramuros 

uerjianos. Impacto relevante do Projeto é a manutenção da publicação anual das 

edições dos Cadernos, cujos temas iluminaram essas Mostras, demonstrando gd 

aceitação por parte do público a q se destinou. Assim, o Projeto proporciona 

contribuição efetiva p/ a formação profissional/humana qualificada dos estudantes, 

voltada p/ cidadania acadêmica e modificação do status quo. Acreditamos q a 

publicação dos Cadernos contribui p/ ampliar a formação qualificada dos estudantes, 

constituindo-se em importante ferramenta p/ seu ingresso no mundo/mercado de 

trabalho, através de campos de estágio e do profícuo diálogo c/ as empresas. O 

impacto gerado por essa publicação sempre foi visibilizado pelo conjunto de debates, 

por profissionais das diversas áreas, através do site do OBSERVE/CETREINA. Em 

2016, diante da crise e do período de greve, realizamos a 12ª Mostra de Estágios, 

sendo a 1ª Mostra de Estágio Virtual, c/ mt boa aceitação por todas as partes 

envolvidas: empresas, Universidade e estudantes. Já p/ 2017 realizamos, entre 

27/07 e 04/08, a MOSTRA DE ESTÁGIOS UNIVERSITÁRIA, a qual, tb pela 1ª vez, de 

forma inovadora, englobou as 3 Universidades Estaduais do ERJ (UERJ, UENF, UEZO). 

Qto à UERJ e à SR-1 protagonizaram, deste modo, e no cenário das Universidades 

Públicas, a criação de espaço democrático e plural de debates q gravitam em torno 

da formação humana em Graduação/Licenciaturas, contribuindo p/ ampliação da 

produção acadêmica, em áreas estratégicas, objetivando repensar práticas, 

currículos e (pré)conceitos, por vezes cristalizados no seio da Academia, campo 

privilegiado de formação humana e de propostas educacionais comprometidas c/ a 

modificação do status quo: social, profissional, econômico e político, papel 

inarredável de Universidade do porte e relevância da UERJ. Em 2016, c/ gd esforço 

da diminuta equipe q dispõe tivemos uma vitória: o lança/o do livro CADERNOS DE 

GRADUAÇÃO: dialogando com a práxis, voltado p/ Licenciaturas, publicação já 

postada na pág. EdUerj, denominada “Licenciatura Sem Fronteiras: Semiosferas em 

Transformações”. Em 2019, c/ o processo da reforma curricular de todas as 

licenciaturas, pretendemos lançar novo Caderno temático q dê conta da descrição e 

dos debates sobre formação de professor p/ educação básica c/ o foco iluminando 

toda a trajetória das reformas curriculares da UERJ. 

 
E-mail: tania_cnt@yahoo.com.br 
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COMPREENDENDO FLUXOS ACADÊMICOS: RETENÇÃO E EVASÃO DISCENTE. 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOSE RICARDO PEREIRA SANTIAGO JUNIOR 

Estagiário(s):  
Barbara Rodrigues Bittencourt 

Stephannie Caroline da Silva de Carvalho 

 
O Projeto Estudante Cidadão tem como objetivo compreender melhor a 

movimentação que envolve os pedidos de prorrogação do prazo para Integralização 

Curricular e de Rematrícula. Compreendemos que o desenvolvimento do referido 

projeto no Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) se justifica 

dada a missão do departamento que envolve todos os processos de orientação aos 

alunos. Ao deitarmos nossos olhares para o elevado número de solicitações de 

prorrogação do prazo de Integralização Curricular (feitos pelos alunos que chegam 

ao prazo máximo de conclusão de seus cursos de graduação sem, contudo, concluí-

los) e de Rematrícula (feitos por aqueles que têm suas matrículas canceladas por 

abandono) nos questionamos acerca das relações possíveis entre as estruturações 

curriculares dos cursos de graduação e os motivos apresentados nas justificativas 

dos requerentes. Para fins de investigação acadêmica, voltamos, neste momento, 

nossas atenções às solicitações de prorrogação de prazo para Integralização 

Curricular. Ao analisarmos os Centros Setoriais que abrigam os cursos de Graduação 

desta Universidade, notamos que a maioria dos pedidos desta natureza se 

concentram em cursos do Centro de Tecnologia e Ciência - CTC. Partindo da 

compreensão de que um aluno que não conclui seu curso de graduação no tempo 

máximo previsto, necessariamente, obteve um elevado número de retenções por 

reprovações por nota e/ou frequência, optamos por observar os percentuais de 

aprovação nas disciplinas oferecidas pelos Institutos de Física (IF), Química (IQ) e 

Matemática e Estatística (IME), posto que a maioria dos cursos de graduação do CTC 

organiza seus currículos com o oferecimento de disciplinas destes institutos. Com o 

apoio do módulo Relatórios do Sistema Acadêmico de Graduação (SAG/RE), tivemos 

acesso aos dados dos Planos de Turma Analíticos (PT Analítico) de todas as disciplinas 

oferecidas pelos institutos anteriormente citados nos períodos compreendidos entre 

2015/1 e 2017/1. Optamos por apresentar neste trabalho as 3 disciplinas com 

menores índices de aprovação de cada um dos departamentos que compõem os 

institutos estudados, de modo a oferecer às Unidades Acadêmicas (UA) dados que 

possibilitem pensar ações que visem um melhor aproveitamento acadêmico por parte 

dos alunos e possibilidades para que os mesmos fluam nos planos de periodização 

propostos, sem que cheguem ao extremo de solicitar um prazo maior do que o 

máximo previsto para a conclusão de graduação. Talvez estes dados permitam mudar 

nossos índices de retenção e evasão discente. 

 
E-mail: o_pedagogo@hotmail.com 
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INFORMÁTICA APLICADA A PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ULISSES CARRAMASCHI CAVALCANTI 

Estagiário(s):  
Rafael da Silva Pereira Faustino Henrique 

 
O projeto Informática Aplicada a Processos Educacionais tem como objetivo 

centralizar os processos de melhoria tecnológica e de difusão das informações 

produzidas pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) por 

meio da informatização, da atualização, da criação e da divulgação de procedimentos 

que influenciem no bom funcionamento das Unidades Acadêmicas e, 

consequentemente, na vida acadêmica dos discentes da UERJ. Nesse contexto, temos 

a necessidade de conhecimentos tecnológicos, conhecimentos pedagógicos, 

conhecimento da legislação interna da UERJ e da legislação externa referente à 

educação. O método de trabalho utilizado é principalmente o da coleta de dados, 

análise estatística e dos possíveis desdobramentos pedagógicos das situações 

mensuradas, resultando na proposta ou criação e aplicação de procedimentos e/ou 

aplicativos. Desde o surgimento do projeto, já foram criadas e/ou reformuladas as 

páginas eletrônicas do DEP, da Intranet do DEP, do Ementário das Disciplinas de 

Graduação da UERJ, o qual teve recentemente seus dados integrados com o SAG, 

ampliando e melhorando o alcance desta informação tão importante para alunos e 

professores, além da padronização da apresentação das ementas, agora disponíveis 

em html, do Manual do Estudante, que substituiu a versão impressa, gerando 

economia para a universidade, além dos ícones exclusivos projetados por este 

departamento especialmente para o site; e os softwares de cadastro, análise e 

acompanhamento: os registros de integralização curricular e rematrícula, de auxílio 

financeiro a estudante para apresentação de trabalho em congresso e trabalho de 

campo, de simulação de cadastro de curso no Sistema Acadêmico de Graduação 

(SAG) da Diretoria de Informática da UERJ (DINFO) e de contagem e análise de 

alterações especiais em inscrição de alunos (AE), o qual foi integrado ao SAG em 

2016, o que resultou em amplo reconhecimento do trabalho executado por este 

departamento pela Sub-Reitoria de Graduação. Houve também, no ano de 2018, uma 

parceria entre DEP, Vice-reitoria e DINFO para a aplicação do questionário de 

avaliação dos alunos para Comissão Permanente de Avaliação (CPA) em ambiente 

virtual integrado ao aluno on-line. A característica de termos vários subprojetos que 

têm em comum o objetivo da resolução de problemas inerentes à graduação da UERJ, 

demonstra a riqueza da estrutura da UERJ e a crescente demanda por ferramentas 

tecnológicas que auxiliem na qualidade dos cursos da UERJ, demandando de forma 

crescente o trabalho interdisciplinar e em equipe. 

 
E-mail: ulisses.cavalcanti@gmail.com 
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OBSERVE: OBSERVATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE CONJUNTURA E EMPREGO 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 

Estagiário(s):  
Estevao Mariano Carvalho 

 
O OBSERVE - Observatório de Estudos sobre Conjuntura e Emprego constitui-se em 

espaço de investigação sobre questões relacionadas às mudanças no mundo / 

mercado de trabalho e seus reflexos sobre a formação profissional / humana e nos 

currículos acadêmicos. Propicia ampla divulgação de vagas de estágios / trainees e 

de ofertas de empregos para os egressos, que consultam o site do OBSERVE. É um 

lócus de pesquisa sobre formação humana / profissional, conjuntura, trabalho, 

empregabilidade e renda, possibilitando ao CETREINA fazer a ponte necessária entre 

ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis que são na formação do cidadão - aluno 

consciente, crítico e com competência técnica. O objetivo fundamental do OBSERVE 

possibilita à SR-1, através do CETREINA, iluminar os currículos das diferentes áreas 

de formação oferecidas pela graduação e licenciaturas, permitindo à Universidade 

`redesenhar` e modernizar as atuais opções curriculares, bem como oferecer 

subsídios para a criação e oferta de novos cursos superiores, a partir da (re)leitura 

do mundo / mercado de trabalho e das respostas aos questionários de avaliação de 

estágios trazidos pelos alunos ao CETREINA após o término dos mesmos. Outro 

objetivo importante a destacar é que as ações desse Observatório buscam contribuir 

na formação do cidadão aluno, consciente, crítico e portador da indispensável 

competência técnica para adentrar, devidamente instrumentalizado, aos postos de 

estágio e de trabalho, oferecidos pela sociedade. O site 

http://observe.cetreina.uerj.br tem manutenção e atualização propiciadas pelos 

bolsistas, já que implica, diretamente, na busca de dados, em todas fontes 

midiáticas, revistas especializadas nacionais / internacionais, OIT, MTE, IBGE, PNUD, 

PNAD, permitindo a ampliação dos horizontes da formação acadêmica dos 

estudantes, a partir de informações nele contidas, dados fundamentais para análises 

sobre mercado / mundo do trabalho, geração de emprego e renda, empregabilidade, 

papel e relevância do estágio na formação profissional / humana, as novas 

configurações mundiais para profissionalização, sustentabilidade, responsabilidade 

social e empreendedorismo, dentre outros. A metodologia usada para a pesquisa de 

tais ações, demonstradas através de planilhas de dados, evidenciados por diferentes 

indicadores e fontes, acabam ilustrando oportunidades de estágios / empregos 

existentes no mercado / mundo do trabalho, permitindo que os alunos, a partir do 

acesso aos mesmos, analisem, criticamente, rumos e cenários de empregabilidade e 

renda. Construção essa que visa permitir aos estudantes, atitudes de autonomia, 

discernimento, comprometimento e responsabilidade no tocante aos passos a serem 

perseguidos, frente à proposta ditada pela ONU, para a Educação no milênio, 

preconizando propósitos e compromissos: “APRENDER A: conhecer, fazer, viver em 

comum, ser”. 

 
E-mail: tania_cnt@yahoo.com.br 
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PORTAL DE PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO LATIC 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANA CARLOS VIDAL NASCIMENTO 

Estagiário(s):  
Max Daniel Silveira de Freitas 

Thayna Nascimento Campos 

 
O LaTIC tem como uma de suas ações realizar estudos e pesquisas permanentes 

sobre tecnologia aberta, de modo a fomentar e garantir o desenvolvimento de 

atividades que utilizem as TICs na UERJ. Focados em oferecer um serviço de 

qualidade que possa estimular a Universidade em sua contribuição educacional e 

social, o LaTIC desenvolveu o Portal de Publicações Eletrônicas do LaTIC 

(www.latic.uerj.br/portal), através do software Open Journal Systems (OJS), que 

oferece acesso livre ao seu conteúdo, proporcionando maior democratização do 

conhecimento. Embora ainda, o preconceito em relação ao ciberespaço, o apresente 

como mero depósito de informação, é importante romper com esta interpretação 

limitada e ousar inovar a partir das ferramentas tecnológicas que muito podem 

oferecer à educação, incluindo a internet e os softwares, em seus variados recursos. 

Muito além do que mero depósito, o ciberespaço é um lugar propulsor da dinâmica 

social, onde é possível superar a característica da inércia comum na divulgação de 

informações e assumir uma propriedade de mudança constante, de transformação. 

Portanto esse projeto visa reafirmar que frente a pluralidade de ferramentas é 

fundamental que nos apropriemos do conhecimento a respeito das TICs, pois estas 

contribuiem com a produção do conhecimento e potencializam os processos 

educacionais fazendo emergir várias potencialidades no âmbito da educação. Com 

vistas a essas possibilidades, este projeto tem como propostas: divulgar as 

produções em formato eletrônico desenvolvidos preferencialmente no âmbito das 

graduações da UERJ, tais como, a Revista Aproximando, Ebooks, Guias Tutoriais e 

demais trabalhos desenvolvidos pela Universidade, estreitando assim o vínculo entre 

os que oferecem a informação e aqueles que a buscam de forma dinâmica, criativa e 

atual; incentivar o uso de diferentes recursos na área das TICs que ampliem o campo 

de atuação da Universidade e contribuam para o seu crescimento e modernização; 

colaborar para a disseminação do conhecimento por meio das publicações eletrônicas 

dos trabalhos desenvolvidos na Universidade; proporcionar, tanto à comunidade 

acadêmica como à comunidade externa, um maior conhecimento dos projetos e 

atividades desenvolvidos pela Universidade; oportunizar a diversidade de recursos 

nas áreas das TICs, de modo a oferecer um conteúdo mais atrativo. O aluno bolsista, 

sob supervisão, executa o gerenciamento do processo de publicações digitais no 

Portal e participa ativamente nas publicações da Revista Aproximando, 

acompanhando seus conteúdos, a fim de adequá-los ao Template desta publicação e 

ao formato do portal. Além disso, também cabe ao aluno bolsista ampliar seus 

estudos sobre as TICs e manter-se atualizado sobre o funcionamento do software 

OJS, para oferecer o devido suporte aos colaboradores que fazem suas publicações 

no Portal de Publicações Eletrônicas do LaTIC. No ano de 2018 a bolsista que atuou 

em nosso projeto recebeu a Menção Honrosa na 17° Semana da Graduação da UERJ. 

 
E-mail: zaninhavidal@gmail.com 
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PRIAAG: PROJETO INTERDISCIPLINAR DA ATENÇÃO A ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO / UERJ EM PROCESSOS CRÍTICOS 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 

Estagiário(s):  
Maria de Fatima de Medeiros Silveira 

 
O CETREINA recebe gd fluxo de alunos q, às vezes, manifestam problemáticas q 

comprovada/ acabam provocando interferências em suas vidas acadêmicas e em 

seus campos estágios, refletindo-se nos baixos CRs apresentados e na evasão de 

seus cursos. O objetivo do Projeto visa minimizar situações críticas vivenciadas pelo 

aluno com impacto no rendi/o escolar e em seus estágios, ampliando as estatísticas 

sobre a evasão na UERJ. Parceiros do PRIAAG: NACE, PSI, HUPE, FCM, NUT, DIR e 

PPC. O aconselha/o psicopedagógico de apoio a alunos em processos críticos, 

evidenciados ao longo de sua graduação, transparecidos por baixos CRs e evasão 

escolar, dentre outros, é apontado como uma das possibili//s q o CETREINA oferece, 

visando contribuir p/ minimizar tais impactos na vida dos alunos. Isto pq, os reflexos 

oriundos de situações críticas, ocorridas ao longo de seus cursos e durante seus 

períodos de estágio, interferem, sobremaneira, no rendi/o escolar, no seu cotidiano 

acadêmico e em suas próprias vidas, levando-os à evasão de seus cursos. Esses focos 

propiciam ao CETREINA a condução de pesquisas sobre fatores q interferem nas 

trajetórias acadêmicas dos estudantes, impedindo-lhes, no momento, de ter sucesso 

escolar, de concluírem seus cursos, em tempo hábil. Metodologia desenvolvida pelo 

PRIAAG é calcada no encaminha/o desses alunos p/ as Uni//s parceiras, oferecendo 

ao estudante nesta situação, a possibili// de apoio necessário à reversão dessa 

reali//, tanto na vida acadêmica, como no campo de estágio, buscando harmonizar 

esses campos. O aconselha/o psicopedagógico é ferramenta indispensável p/ o 

encaminha/o e o trabalho realizado no interior do Projeto, possibilitando diálogo 

inicial de acolhida ao aluno e seu posterior encaminha/o aos parceiros do PRIAAG. 

Permite q o estudante seja levado a identificar a problemática q o prejudica, 

temporária/, interferindo, em sua vida acadêmica, impactando-a, negativa/. Diante 

desses desafios denominamos este Projeto de "Projeto Interdisciplinar de Atenção 

aos Alunos de Graduação / UERJ em Processos Críticos - PRIAAG, c/ objetivo 

primordial de encaminha/o desses alunos a especialistas da Universidade, para q 

recebam atenção / atendimento adequado nas Unidades envolvidas c/ o Projeto, 

qualificadas p/ tal, durante seu período crítico. Enfatizamos q a centrali// do Projeto 

está amparada nas atividades destinadas à Graduação, q propõem como formação 

p/ nossos graduandos a quali// acadêmica, de forma ampla e crítica, embasada na 

cidadania acadêmica, envolvendo não só a preparação p/ o mundo do trabalho - em 

uma sociedade em crise e em constantes mudanças - mas, tb, permitindo q os atores 

privilegiados do Projeto (nossos alunos) discutam e reflitam sobre suas experiências, 

incertezas, medos e vivências q, por ventura, possam estar, temporária/, impactando 

lhes, c/ reflexos diretos em sua vida acadêmica, acabando por gerar baixo 

rendimento escolar, falta de interesse, abandono do curso, dentre outros 

atravessa/os. 

 
E-mail: tania_cnt@yahoo.com.br 
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PROINICIAR VIRTUAL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VERA REGINA PIRES DAS NEVES 

Estagiário(s):  
Bianca Pinheiro Machado 

 
PROJETO – PROINICIAR VIRTUAL O PROINICIAR VIRTUAL é um projeto que surgiu 

em 2007.2. Trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem que utiliza o software 

livre, de apoio, denominado Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). A página oferece apoio ao Programa de Iniciação Acadêmica - 

PROINICIAR, que destina-se prioritariamente aos alunos que ingressam pelo Sistema 

de Reserva de Vagas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas não somente 

a estes. Possibilita a inscrição online nas atividades oferecidas pelo programa, a 

otimização do processo de comunicação e interação entre os alunos cotistas da bolsa 

permanente, os alunos de iniciação à docência que atuam nas atividades, os 

professores e os coordenadores das unidades acadêmicas, bem como com os 

parceiros internos e o próprio programa. O Proiniciar Virtual também divulga eventos 

culturais internos da Universidade. Nesse ambiente, os professores ligados ao 

programa têm disponível um espaço para desenvolver atividades pedagógicas a 

distância com os alunos ou para apoiar às atividades presenciais. São disponibilizadas 

ferramentas de comunicação assíncronas e síncronas como os fóruns de discussão, 

os chats, o diário do aluno. PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA O trabalho proposto 

para os bolsistas de EIC neste projeto envolve capacitação, formação em serviço e 

colaboração em todas as dimensões que envolvem o funcionamento do programa 

tais como: Auxiliar na produção e distribuição do material didático-pedagógico; 

Lançar no banco de dados do Proiniciar inscrições dos alunos para obtenção de 

listagens de frequência e relatórios quantitativos de cumprimento de carga de 

horária; Atender ao público em geral; Informar e orientar bolsistas do Proiniciar e 

demais alunos de graduação em relação aos procedimentos para obtenção de bolsas, 

aos trâmites administrativos-burocráticos necessários à implementação das bolsas, 

bem como às informações concernentes às disciplinas instrumentais, oficinas e 

atividades culturais oferecidos; Realizar tarefas administrativas específicas (arquivar 

documentação, atender telefonemas, agendar reuniões, digitar, receber e entregar 

expedientes, distribuir material de divulgação na Unidades e Cãs); Participar das 

reuniões e do Centro de Estudos periódicos no Proiniciar; Auxiliar na implementação 

das atividades culturais do Proiniciar; Participar de eventos na Universidade 

envolvendo as questões de políticas afirmativas e de cotas; Atualizar a página do 

Proiniciar divulgando eventos, postagens de interesse dos alunos da graduação e 

dicas gramaticais da Língua Portuguesa. Dados Numéricos: Alunos de graduação 

cadastrados no ambiente de 2007 a junho de 2019: cerca de 19.648 Quantitativo de 

oficinas em 2019.1 - 19 

 
E-mail: verarpn@yahoo.com.br 
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UERJIANOS PELO MUNDO: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS DE 

INTERCÂMBIOS E ESTÁGIOS DENTROFORA DA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA 

Estagiário(s):  
Bruna dos Santos Faria 

Shênia Mineiro Martins 

Thamara Abreu dos Santos 

 
A cultura contemporânea mediada pelas interfaces comunicacionais digitais em rede 

oportunizam saberes e práticas plurais de aprendizagem, por meio da Web 2.0 os 

sujeitos passaram a não ser mais meros espectadores das informações recebidas, 

pois com a surgimento das Redes Sociais houve a possibilidade de criar, co-criar e 

compartilhar informações e experiências de modo mais interativo, produzindo novos 

saberes tecidos em rede colaborativamente. O crescente acesso à tecnologia nas 

últimas décadas tem mudado a forma como o indivíduo lida com a informação. Após 

séculos na posição de espectador, pela primeira vez nos vemos com a possibilidade 

de interagir ativamente com os conteúdos que nos cercam, não apenas recebendo 

dados, mas também participando e co-criando dentro das plataformas virtuais. O 

projeto UERJianos pelo Mundo, realizado pelo LaTIC (Laboratório de Tecnologias da 

Informação e Comunicação), vinculado à Coordenadoria de Projetos Especiais, 

Avaliação e Inovação da Sub-reitoria de Graduação (SR-1), tem como objetivo geral 

o compartilhamento de experiências de alunos da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) nas suas mais variadas práticas acadêmicas vivenciadas dentro/fora 

da universidade. O projeto, que inicialmente tinha a proposta de expor relatos de 

alunos da UERJ durante seus intercâmbios, se expandiu, e hoje em dia possui mais 

duas ramificações: “O mundo na UERJ”, no qual entrevistamos alunos de outros 

países que estão fazendo intercâmbio na UERJ, e “UERJianos na UERJ”, que busca 

relatar as experiências de alunos da UERJ dentro de seus projetos (extensão, estágio 

interno complementar, iniciação científica, monitoria, etc.). O laboratório realiza 

vídeos mostrando um pouco mais destas experiências, e os disponibiliza através do 

blog http://uerjianospelomundo.latic.uerj.br/, da página do Facebook 

https://www.facebook.com/UerJianosPeloMundo/ e do perfil no Instagram 

https://www.instagram.com/uerjianospelomundo/. O projeto teve início em 

dezembro de 2012 e ao longo do desenvolvimento das atividades pudemos alcançar 

37.174 visualizações no blog sendo 14.577 do Brasil, 8.545 dos Estados Unidos, 

3.245 da Alemanha, 1.891 da Ucrânia, 1.764 da França, 1.216 da Rússia, 1.119 dos 

Países Baixos, 704 dos Emirados Árabes Unidos, 406 da Espanha e 298 da Espanha. 

Contando conjuntamente com 1.529 curtidas e 1.521 seguidores na página do 

Facebook. No ano de 2018 a bolsista com atuação em nosso projeto recebeu o 1º 

lugar na modalidade Estágio Interno Complementar na premiação da 17° Semana de 

Graduação - Prêmio Fernando Sgarbi Lima. 

 
E-mail: b.s.alexsandra@gmail.com 
  

http://uerjianospelomundo.latic.uerj.br/
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ACOLHIDA E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DE INTERCÂMBIO 

ESTRANGEIROS NA UERJ 

Área temática: Ciências Humanas / Ciência política / Política Internacional 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRISTINA RUSSI GUIMARAES FURTADO 

Estagiário(s):  
Lara da Silva Martins 

 
A Diretoria de Cooperação Internacional realiza um intenso trabalho de inserção da 

UERJ no cenário acadêmico internacional. Compõe a missão da DCI identificar 

oportunidades de financiamento para programas e projetos de pesquisa no exterior, 

orientar discentes e docentes quanto à obtenção desses fomentos, divulgar junto à 

comunidade acadêmica internacional projetos e programas de intercâmbio, celebrar 

contatos e convênios com instituições internacionais a fim de ampliar e consolidar a 

cooperação acadêmica em âmbito internacional. Desde 2008, a DCI intensificou sua 

atuação com a consolidação de atividades internacionais no ensino, pesquisa e 

extensão da UERJ. A DCI é composta por equipe responsável que supervisiona e 

orienta o trabalho do bolsista ajudando-o a desempenhar e desenvolver atividades 

administrativas, planejamento de eventos e auxílio à mobilidade acadêmica 

internacional de alunos e professores. As atividades da DCI se desenvolvem em três 

segmentos de atuação, cujas ações estão diretamente interligadas: acordos 

internacionais, mobilidade de estudantes e eventos. Anualmente, a UERJ recebe 

dezenas de estudantes provenientes de universidades estrangeiras e uma das 

missões da DCI é lhes proporcionar a experiência o mais agradável possível, com 

acolhida atenciosa visando à boa construção da imagem da UERJ. Para os 

intercambistas incoming na UERJ existem mecanismos de promoção e integração 

como o Programa Amigo que ajuda a vivência do estudante estrangeiro durante a 

mobilidade em companhia de aluno da UERJ que dispõe voluntariamente do seu 

tempo diário para auxiliar o estrangeiro, incentivando assim a troca intercultural no 

ensino superior de forma recíproca e ajudando a compreender a natureza pluralista 

da nossa sociedade. Além disso, está disponível um Manual de Mobilidade Acadêmica 

que é uma compilação de dicas para a manutenção do aluno estrangeiro durante o 

período de intercâmbio, cuja elaboração conta com a participação do bolsista para 

atualizar informações gerais como: alimentação, hospitais próximos, custo de vida 

no Rio de Janeiro, aeroportos, números de emergência e transporte público, além de 

apresentar informações da UERJ como: restaurante universitário, concha acústica, o 

teatro, atividades esportivas, entre outros. O bolsista também colabora com a equipe 

da DCI na recepção de delegações estrangeiras em visita a UERJ, na orientação de 

estudantes da UERJ com informações para realizar intercâmbio no exterior, dá 

suporte quando necessário ao setor de acordos internacionais, além de atuar na 

orientação de estudantes estrangeiros. A equipe da DCI proporciona ao bolsista toda 

a visão do trabalho executado em busca da internacionalização da UERJ e incentiva 

a atuação em todas áreas do escritório, partindo do pressuposto que se agrega mais 

a formação do bolsista se o mesmo entende toda a dinâmica do escritório, mantido 

o foco do programa de estágio no acolhimento de alunos estrangeiros. 

 
E-mail: assessoria@dci.uerj.br 
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ATUAÇÃO E EXPERIÊNCIAS NA DIRETORIA DE COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

Área temática: Ciências Humanas / Ciência política / Política Internacional 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRISTINA RUSSI GUIMARAES FURTADO 

Estagiário(s):  
Natália Marabote Marques 

 
O bolsista auxilia a equipe da DCI nos setores de Convênios, Intercâmbio e Eventos. 

As atividades abrangem desde a comunicação com representantes de instituições 

estrangeiras, através de emails em outros idiomas até o auxílio na recepção das 

delegações que visitam a UERJ. Além disso, auxilia no processo de candidatura para 

os programas de intercâmbio de estudantes, através de: inscrições, esclarecendo 

dúvidas e acompanhando os estudantes ao longo de todo o processo. No setor de 

Convênios uma das etapas mais importantes é o contato com instituições 

estrangeiras, visando formalizar Acordos de Cooperação. Nessa área é imprescindível 

ter conhecimento e experiência para contatos formais em outras línguas, 

principalmente em inglês. Essa atividade permite que o bolsista aperfeiçoe seu 

vocabulário, bem como a prática da escrita formal, habilidade extremamente 

importante na busca por uma colocação no cada vez mais competitivo mercado de 

trabalho. O setor de Intercâmbio, por sua vez, é responsável pelos trâmites relativos 

aos processos de mobilidade incoming (para alunos estrangeiros) e outgoing (para 

alunos da UERJ). O bolsista vivencia os processos necessários para a elaboração de 

editais e processos seletivos, ressaltando que são oferecidos programas com bolsas 

estudantis, além de outros programas, como os direcionados para a pós-graduação, 

o internato internacional para os alunos de medicina, os programas de cotutela, 

dentre outros. Ao auxiliar esse setor, o bolsista tem a oportunidade de entrar em 

contato com alunos da UERJ de diversas unidades acadêmicas, bem como estudantes 

estrangeiros de diversos lugares do mundo. Desse modo, adquire experiência na 

resolução de problemas e na busca de soluções dentro de prazos delimitados. 

Finalmente, o setor de Eventos promove reuniões e visitas de representantes 

estrangeiros à UERJ. Além disso, promove eventos de divulgação e incentivo à 

internacionalização para discentes e docentes de nossa própria universidade. As 

atividades realizadas nesse setor são muito importantes, pois possibilitam maiores 

oportunidades de celebração de parcerias e convênios com docentes estrangeiros. É 

tarefa do bolsista auxiliar na organização do evento como um todo: antes, durante e 

após sua realização, assim como na recepção das diferentes delegações. A Diretoria 

de Cooperação Internacional é responsável pelas questões relativas à 

internacionalização na UERJ. É uma oportunidade para os bolsistas que atuam em 

seus diversos setores, incluindo-se colaboração na elaboração de relatórios e tabelas 

de controles internos, no esclarecimento de dúvidas, na troca de emails com 

representantes estrangeiros, na organização de eventos, dentre outros, somando 

esforços para o profícuo desenvolvimento das atividades. O estágio na DCI, portanto, 

permite aprender e adquirir experiência em diferentes áreas, contribuindo 

verdadeiramente para nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 

 
E-mail: assessoria@dci.uerj.br 
  



 
 

466 
 

 

NAS ONDAS DA CIÊNCIA: A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA QUE SE FAZ NO 

CEADS, ILHA GRANDE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SONIA BARBOSA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Alex Stephen Mc Innes 

THAMIRES TELLES DE ANDRADE E ANDRADE 

 
O Ceads (Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável), situado na 

ilha Grande, é um importante centro de pesquisas visando a produção de 

conhecimentos e o desenvolvimento sustentável. Situado no Parque Estadual da Ilha 

Grande (PEIG), a característica peculiar do ambiente insular promove um terreno 

fértil à produção e aplicação de atividades pedagógicas alternativas e inovadoras no 

campo da educação ambiental e da divulgação científica. Calcado na necessidade de 

popularização e democratização da Ciência, o projeto ‘Nas Ondas da Ciência’, atende, 

através de atividades na Ilha Grande e seu entorno, alunos das escolas locais, 

moradores e funcionários do CEADS. Busca através de atividades de ensino, extensão 

e divulgação científica, produzir e divulgar conhecimentos que possibilitem melhoria 

das condições socioambientais dos locais onde atua. Entre as atividades 

desenvolvidas estão: 1- Clube de Ciências: educação ambiental para crianças e 

adolescentes de 6 a 17 anos de idade moradoras da Vila Dois Rios, com oficinas de 

arte-educação sobre temas sócio-ambientais, promovendo contato lúdico com a 

ciência e o desenvolvimento de senso crítico sobre sustentabilidade e conservação 

do meio ambiente. 2- Cursos de Formação de Funcionários e Prestadores de Serviço, 

aproximando-os do conhecimento científico e de sua produção, e abordando temas 

que tocam aspectos sócio-culturais locais. Entre os temas abordados estão o 

funcionamento do CEADS e do Ecomuseu da Ilha Grande (ECOMIG), “Mata Atlântica 

– a floresta da Ilha Grande”, “A Importância do Equilíbrio Corpo-Mente”, “O Mundo 

Invisível”. 3- Semana de Meio Ambiente CEADS, ECOMIG e PEIG (3-7 de 

junho/2019), com atividades na Vila Dois Rios, nas sedes do CEADS, do EcoMuseu e 

em área externa; na Vila do Abraão, na sede do INEA e em área externa; foram 

ministradas palestras com os temas: “Meio Ambiente e Conservação: como podemos 

contribuir?”, “A Aventura de Quatro Astrônomos em Busca da Curvatura da Luz”, 

“Aves e Reprodução de Plantas na Ilha Grande”, “Aves na Ilha Grande: Polinização e 

Dispersão de Sementes”, “A Investigação do Subsolo para A Prevenção de Desastres 

Naturais”. Em parceria com a Caravana da Ciência da Fundação CECIERJ houve 

observação do céu conduzida pelo astrônomo Dr. Vladimir Suárez (Museu de 

Astronomia e Ciências Afins, MAST) e a montagem de um planetário. 4- Curso de 

formação de professores “Vivências na Mata Atlântica: atividades de campo e 

laboratório.” em parceria com a prefeitura municipal de Mangaratiba. 5- Produção de 

conteúdo para a Web Rádio CEADS, online no endereço www.radioceads.net. Durante 

as atividades foram atendidas mais de 700 pessoas entre alunos e professores da 

rede pública de diversas séries; moradores da Ilha Grande, crianças e adultos; 

funcionários e prestadores de serviço do CEADS e do ECOMIG e os ouvintes da Web 

Rádio CEADS. Com este projeto o Ceads cumpre uma de suas missões, divulgando a 

ciência produzida no meio acadêmico. 

 
E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
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POLÊMICA - REVISTA ELETRÔNICA 

Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / 

Centro: VICE-REITORIA 

Unidade: VICE-REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO 

Estagiário(s):  
Helena Lima Settecerze 

Yasmin Hallak Franco de Sá 

 
Polemica foi a primeira revista da UERJ a ser veiculada em meio eletrônico. Ela tem 

um caráter interdisciplinar, divulgando pesquisas teóricas e empíricas em ciências 

humanas e sociais. Inovadora desde sua origem, Polêmica vem promovendo o 

pensamento crítico sobre os fenômenos contemporâneos, um trabalho especialmente 

relevante nos dias atuais. A revista funciona como um canal de comunicação 

estruturado sob a forma de uma revista eletrônica, inserida na home page da UERJ, 

que permite acesso online e rápida consulta, através de navegação fácil e agradável 

por seus links. Usamos o Open Journal Systems (OJS 2.4.8.3), sistema de código 

livre gratuito para a administração e a publicação de revistas, desenvolvido com 

suporte e distribuição pelo Public Knowledge Project sob a licença GNU General Public 

License. Quanto ao arquivamento, usamos o LOCKSS, ferramenta que cria um 

sistema de arquivo distribuído entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas 

criar arquivos permanentes da revista para a preservação e restauração. Polêmica 

está passando por uma reestruturação e, em seu novo formato, será subdividida em 

três seções permanentes e duas eventuais. Seções Permanentes: Ciências humanas 

e sociais e questões contemporâneas - os artigos deverão abordar questões e 

fenômenos contemporâneos, através de pesquisas empíricas e teóricas, com o 

propósito de identificar e analisar a complexidade do mundo hodierno; Ensaios 

contemporâneos - os artigos deverão abordar questões contemporâneas, através de 

ensaios teóricos; Resenhas - textos críticos e reflexivos sobre livros, textos 

acadêmicos ou literários e conjunto de artigos acadêmicos que abordem questões 

contemporâneas e que tenham sido publicados nos últimos cinco anos. Seções 

eventuais: Ciências da vida e da natureza e questões contemporâneas - Os artigos 

deverão abordar questões e fenômenos contemporâneos associados às ciências da 

vida e da natureza, através de pesquisas empíricas e teóricas com o objetivo principal 

de identificar e analisar a complexidade do mundo hodierno; Artes e questões 

contemporâneas - os artigos deverão abordar as relações entre artes e fenômenos 

contemporâneos e poderão ser produzidos em qualquer forma de linguagem. Todas 

as seções estão abertas para colaboradores internos e externos 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 ao seu conteúdo, seguindo o 

princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 

proporciona maior democratização do conhecimento. 

 
E-mail: laboreuerj@yahoo.com.br 
  



 
 

468 
 

 
  



 
 

469 
 

ENFOCO: PROJETO DE SOCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E 

CONHECIMENTOS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Comunicação Visual 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NORMA VALERIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUZA 

Estagiário(s):  
Jessica Magalhaes Assis 

 
O ENFOCO é um projeto de comunicação elaborado a fim de viabilizar o fluxo e a 

troca de informações por meio dos murais contidos na Faculdade de Enfermagem. 

Sua criação foi motivada por se perceber a importância de socializar informações e 

orientações sobre saúde, educação, rotinas institucionais, eventos científicos, entre 

outros. Nesta perspectiva, a Faculdade conta com 25 murais distribuídos nos três 

andares desta Unidade Acadêmica, onde por sua vez, há uma elevada circulação de 

pessoas que observam esses murais em busca de informações acerca da profissão, 

da Unidade Acadêmica, da UERJ e da área de saúde. Desta forma, entende-se que 

tornar os murais atualizados, com informações e orientações sobre qualidade de vida, 

promoção à saúde, encontros e reuniões científicas, informativos das instâncias 

administrativas da UERJ, entre outras notícias, é um importante meio para esclarecer 

a comunidade que circula na UERJ, bem como elemento que potencializa o ensino 

nesta Unidade Acadêmica. Além disso, salienta-se que as atividades desenvolvidas 

neste projeto possibilitam tornar o local mais atrativo e humanizado. Neste sentido, 

este projeto apresenta com objetivos: revitalizar os murais da Faculdade de 

Enfermagem, ampliando a divulgação das atividades desenvolvidas em todos os 

setores da Unidade Acadêmica e de outras unidades, bem como expandir as 

estratégias de comunicação dos interesses e necessidades do corpo social da 

Faculdade. Para tanto, as atividades desenvolvidas no projetos englobam coletar 

informações (notícias, matérias, conteúdos de interesse do coletivo) para serem 

divulgadas nos murais; digitar os conteúdos que serão disponibilizados nos murais; 

realizar diagramação de conteúdos disponibilizados nos murais; participar de eventos 

sociais e científicos promovidos pela Faculdade, a fim de registra-los por meio de 

fotografias, divulgando-os posteriormente, nos murais; organizar e atualizar 

semanalmente as informações contidas nos murais, socializando-as de forma criativa 

e atrativa; elaborar uma coluna de saúde e/ou outros conteúdos pertinentes à 

profissão nos murais da Unidade; arquivar, no Centro de Memória Nalva Pereira 

Caldas, as informações expostas nos murais, preservando a história da Faculdade de 

Enfermagem. Por meio deste projeto tem-se alcançado a revitalização e organização 

dos murais da Faculdade com a atualização periódica das atividades e eventos 

relativos à Enfermagem. Verifica-se também a elaboração de layouts e identidade 

visual para os murais referentes aos setores administrativos, acadêmicos e 

pedagógicos da Unidade Acadêmica, com a consequente otimização da comunicação 

na instituição. Também se enfatiza a criação do registro fotográfico dos eventos 

realizados na Unidade, os quais são sistematicamente documentados nos murais. O 

Projeto também tem favorecido a manutenção da memória viva da unidade 

acadêmica através da divulgação das atividades e ações desenvolvidas pelo seu corpo 

social. 

 
E-mail: norval_souza@yahoo.com.br 
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ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA INTELECTUAL: UM DESAFIO PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E FAMILIARES 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DAYSE SILVA DE CARVALHO 

Estagiário(s):  
Guilherme Ferreira Maia 

 
Apresentação O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), foi inaugurado oficialmente em 1974. O NESA 

está vinculado ao Centro Biomédico e tem articulação direta com o Hospital 

Universitário Pedro Ernesto – HUPE. Este projeto será desenvolvido na atenção 

secundária, considerando nossa experiência prévia de atendimento a este público-

alvo, onde observamos a ausência de rede de proteção socioassistencial e 

educacional, que de suporte as famílias e aos adolescentes. O foco desse projeto é 

atuar com os familiares dos adolescentes com deficiência intelectual, considerando 

os dilemas e os impasses relativos tanto ao cuidado direto por parte da família quanto 

à inclusão nas escolas e na rede de proteção socioassistencial. Os adolescentes com 

deficiência intelectual precisam de estímulo e acompanhamento adequados visando 

garantir uma vida familiar e em sociedade onde os seus direitos sejam 

garantidos.Fundamentação teórico-metodológica O referencial teórico/metodológico 

que fundamentará este projeto estará embasado na perspectiva da integralidade do 

cuidado e da intersetoriedade das políticas sociais. A ênfase do trabalho será na 

consolidação dos direitos, em consonância com os princípios democráticos do Sistema 

Único de Saúde/SUS e do Programa Nacional dos Direitos Humanos/PNDH3, além 

dos marcos normativos que envolvem os direitos dos adolescentes, em especial o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e os parâmetros estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde no que tange à Saúde do Adolescente e da Política Nacional de 

inclusão da pessoa com deficiência. A abordagem metodológica enfatiza a 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, pois consideramos fundamental tanto ao 

acompanhamento do adolescente quanto a fundamentação na formação do aluno. 

Esta abordagem tem como pressuposto uma concepção teórica que deve delinear 

todas as práticas entendida como referencial inerente numa instituição de caráter 

universitário, de formação de profissionais.Considerando esta abordagem 

metodológica, as ações desenvolvidas estarão baseadas em metodologias 

participativas, incentivando ações socioeducativas com as famílias através da 

discussão de questões relevantes, permitindo a troca com os profissionais no sentido 

de oferecer aos usuários uma atenção integral e de qualidade. Assim como, garantir 

a articulação e discussão com rede socioassistencial e educacional, onde esses 

adolescentes estão precariamente inseridos. Visamos conhecer sua realidade 

cotidiana e suas potencialidades para desenvolver estratégias objetivando a garantia 

de direitos desses adolescentes Objetivos gerais: Conhecer de forma sistematizada 

a realidade cotidiana dos familiares para cuidar dos adolescentes com deficiência 

intelectual Conclusão Foi construído um perfil socioeco-familiar-educacional e de 

saúde dos adolescentes. Materiais educativos. E atividades com os familiares 

responsáveis.Esta configura a primeira etapa do projeto. 

 
E-mail: daysesc2009@gmail.com 
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ENFOLHA: INFORMAÇÃO VIRTUAL PARA SOCIALIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NORMA VALERIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUZA 

Estagiário(s):  
Thais Caroline Araujo de Morais 

 
O ENFOLHA é um boletim informativo produzido pela Faculdade de Enfermagem da 

Uerj, criado em 1998, que visa coletar e divulgar informações de interesse da Unidade 

Acadêmica e da Universidade. Seu objetivo é socializar e agilizar a comunicação 

dentro do ambiente acadêmico entre docentes, discentes, técnico-administrativos, 

egressos da Faculdade, outras escolas superiores de enfermagem, órgãos de classe 

e órgãos internos da UERJ. O projeto é baseado na captação de notícias junto aos 

atores docentes, discentes e técnico administrativos, tendo como fontes principais: 

murais existentes na faculdade, informes da direção, departamentos, registros em 

correspondência interna e externa, atas de reuniões do Conselho Departamental, 

correio eletrônico e outros. Sua divulgação é feita on-line, através de um e-mail 

(memoria.fenf@gmail.com) criado especialmente para esta função. O boletim é 

enviado a docentes, estudantes, egressos, unidades e órgãos da Uerj, escolas de 

enfermagem do Rio de Janeiro, seções da Associação Brasileira de Enfermagem, 

Sindicatos dos Enfermeiros e Conselhos Regionais de Enfermagem. Para tanto, 

desenvolvem-se no projeto as seguintes atividades: coleta de informações (notícias, 

matérias, conteúdos de interesse do coletivo da Faculdade de Enfermagem); 

digitação e diagramação dos conteúdos que serão disponibilizados; participação em 

reuniões de planejamento e avaliação do projeto; elaboração de relatórios das 

atividades do projeto; apresentação dos resultados do projeto em eventos científicos; 

criação e manutenção do Facebook, Instragran e Twitter da Faculdade de 

Enfermagem com o fito de ampliação dos meios de socialização do boletim 

informativo. Além disso, há a captação de registros fotográficos de eventos 

desenvolvidos na instituição para ilustrar o boletim e, ao mesmo tempo, destacar a 

relevância dos mesmos para o processo ensino-aprendizagem da instituição. Por 

meio destas atividades, o projeto tem favorecido a manutenção da memória viva da 

unidade acadêmica através da divulgação das atividades e ações relevantes 

desenvolvidas pelo seu corpo social da Faculdade. Funcionando há 21 anos, iniciou a 

participação de bolsistas a partir de 2005, e desde então, foram editados inúmeros 

boletins. É, portanto, uma possibilidade de socialização de informações, meio de 

conhecimento de matérias de cunho administrativo e pedagógico da Faculdade de 

Enfermagem, da UERJ e de outros órgãos vinculados ao ensino, como também é 

veículo de articulação interdisciplinar. 

 
E-mail: norval_souza@yahoo.com.br 
  



 
 

472 
 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEITURA HEGEMÔNICA DO FENÔMENO DA 

POBREZA NO CAPITALISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA FERNANDA ESCURRA 

Estagiário(s):  
Daniel Soares da Silva Câmara 

Délis Ferreira Pinto 

Isabel Vianna de Souza 

Rogério da Costa de Abreu 

Thais Nascimento Gomes 

 
Este trabalho constitui um resultado de pesquisa teórica e documental que objetiva 

traçar considerações sobre a visão conservadora que subjaz nos fundamentos 

teóricos, análises e prescrições sobre o fenômeno da pobreza contemporânea 

presente nas políticas, propostas e medidas para o seu enfrentamento formulado por 

parte de organismos internacionais e governos nacionais, tomando o Banco Mundial 

como paradigma. A análise da pobreza para a formulação de políticas para o seu 

enfrentamento traz intrinsecamente uma visão conservadora sobre o fenômeno da 

pobreza e seus fundamentos teóricos. O Banco Mundial, aparato supranacional do 

capitalismo contemporâneo, é tomado como paradigma, visto que exerce influência 

notável sobre as demais instituições, tanto internacionais como nacionais. Cabe 

registrar que Marx ao formular uma “crítica do trabalho no capitalismo”, com base 

na análise da especificidade histórica do trabalho, transformou a essência da crítica 

social baseada na teoria do valor-trabalho de “positiva” em “negativa” (ESCURRA, 

2019, apud POSTONE, 2014, p.83). A “crítica do trabalho no capitalismo” – a crítica 

negativa – tem como objetos da crítica tanto o capital como o trabalho e é 

desenvolvida com base no que poderia ser, como um potencial imanente da 

sociedade existente, apontando a possibilidade de outra formação social. Escurra 

(2019, apud POSTONE, 2014, p. 84) ressalta que em contraste, a “crítica positiva do 

trabalho” é uma crítica social do “ponto de vista do trabalho”, não aponta para além 

do existente, pois consiste na crítica do que é com base no que também é e, assim, 

subentende só uma variação no interior da formação social capitalista. Neste sentido, 

esta pesquisa sobre pobreza no capitalismo versa em duas instâncias críticas. A 

primeira delas visa decompor pela via analítico-abstrativa o que se identifica como 

uma leitura hegemônica da pobreza (foco desta reflexão) e, em um segundo 

momento, propõe contrapor a sua antítese, a crítica negativa da pobreza no 

capitalismo, e para tanto se recorre à teoria marxiana do valor-trabalho e a autores 

marxistas contemporâneos. Atividades desenvolvidas -Participação nas reuniões 

sistemáticas do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Teoria Social Crítica, integrado por 

alunos de Serviço Social, Direito e Economia (PROINICIAR; PIBIC/UERJ; IC FAPERJ); 

-Levantamento e leitura de pesquisas, artigos, livros; -Análises, problematização, 

sistematização e elaboração de textos; -Elaboração de resumos, pôsteres e artigos 

para participação em eventos acadêmicos; -Participação em cursos, seminários e 

demais eventos acadêmicos. Resultados alcançados -Núcleo interdisciplinar de 

Estudos consolidado, desde 2017; -Alunos desenvolvem trabalhos individuais e TCC 

relacionados à Pesquisa do Núcleo; -Elaborados de forma grupal: Pôster para 

participação na UERJ sem Muros (2018); Resumo expandido para CBAS Regional; 

Trabalho completo para CBAS Nacional; Artigo para publicação em fase de envio para 

avaliação. 

 
E-mail: mfescurra@gmail.com 
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ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO NO BRASIL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARY JANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

Estagiário(s):  
Louise Bianchi Pereira 

 
A partir da implantação do Acervo do Observatório do Trabalho no Brasil buscamos 

criar um centro de produção e análise de dados no âmbito do trabalho, propiciando 

contribuir com a formação acadêmica profissional dos estudantes do Serviço Social 

ao abrir seu acesso a bibliografia específica do tema trabalho e à estrutura 

organizacional, ao conhecimento teórico metodológico acumulado neste acervo e 

buscar integrar com o projeto de extensão Observatório do Trabalho e Políticas 

Públicas. Nas atividades do Acervo Bibliográfico desenvolvemos neste período 

atividades teórico-práticas de estudos, pesquisa e de extensão, em conjunto com o 

Projeto de Extensão Observatório do Trabalho e Políticas Públicas, o qual envolve 

outros professores e corpo discente. Experiência que permite proporcionar aos 

estudantes o intercâmbio com outros grupos de pesquisa e extensão da Faculdade 

de Serviço Social, como ainda favorece o conhecimento dos agentes institucionais da 

UERJ e das instâncias de fomento, itens relevantes para a formação acadêmica e 

para a qualificação do trabalho da equipe como um todo. A inserção no Acervo inclui 

a participação dos alunos bolsistas e voluntários nas reuniões dos grupos de estudos 

e administrativas/organizativas, registrando seus resultados e apoio na realização de 

Oficinas, Seminários, Cursos de Extensão e demais eventos programados; 

Participação na organização da estrutura de apoio, catalogação e arquivamento dos 

documentos/livros e relatórios, em suma, tudo que for pertinente ao tema Trabalho 

e políticas públicas e Serviço Social, controle e acompanhamento do Acervo da 

biblioteca do Observatório; Elaboração de relatório final de atividades, participando 

no atendimento aos procedimentos de renovação, bem como da transferência de 

tarefas aos próximos bolsistas; Participação nas atividades de divulgação do 

conhecimento obtido com as pesquisas e atividades do Acervo e trabalhos 

extensionistas do OTB e na organização de material de divulgação e exposição dos 

projetos do Observatório; Participação em reuniões de estudos, administrativas e dos 

Plenos do Observatório. Conhecimento dos projetos de pesquisa e de extensão do 

OTB, por meio de estudos e de intercâmbios com seus integrantes; Catalogação e 

controle do acervo com 585 volumes; Estudo do banco de dados do acervo do 

OTB,conhecimento dos projetos de pesquisa e de extensão do OTB, por meio de 

estudos e de intercâmbios com seus integrantes e elaboração de ficha de cadastro 

para controle e realização. 

 
E-mail: mary-teixeira@uol.com.br 
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE MEIO ABERTO: LIMITES E DESAFIOS NO 

RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do Serviço 

Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANIA MORALES SIERRA 

Estagiário(s):  
Jéssica Temperine da Silva 

 
Este Projeto está vinculado ao Programa Sobre a Infância e Adolescência do Rio de 

Janeiro. A implementação do SINASE objetiva primordialmente o desenvolvimento 

de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos. Jacques 

Delors (2003:89) considera que a educação deve transmitir saberes e saber-fazer 

evolutivos, adaptados a civilização evolutiva, a fim de constituir as bases das 

competências do futuro. Nesse sentido, compete-lhe conceder as referências que 

orientem os sujeitos para realização de projetos de desenvolvimento individuais e 

coletivos. Na visão do autor, “a educação deve fornecer, de algum modo, os mapas 

de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola 

que permite navegar através dele” (2003:89). O aprendizado não é individual, mas 

se realiza mediante o exercício da ética, posto que requer o desenvolvimento da 

competência social, o que implica em saber lidar com situações e contextos, onde se 

faz necessário considerar o outros, pela valorização do respeito às diferenças, a 

necessidade de preservação do meio ambiente e de compreensão da cultura na qual 

está inserido. Esta perspectiva serve de base que fundamenta, inspira e possibilita 

organizar as atividades da socioeducação. Em um país de extrema desigualdade 

social, a socioeducação é uma chance para rever as falhas das instituições, que 

levaram a infração do adolescente. Requer um esforço da sociedade e do Estado na 

tentativa de cumprir com seus direitos, na maior parte das vezes aviltados até o 

momento do ato infracional. Metodologia: Alimentação do banco de dados 

Atendimento aos alunos da graduação, mestrado e doutorado Assessoria ao CREAS 

Daniela Peres Assessoria ao setor de vigilância socioassistencial em Resende 

Resultados - Capacitação para elaboração do relatório anual de atividades com 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no CREAS Daniela Perez 

- Participação na elaboração do projeto pedagógico para medidas socioeducativas do 

CREAS Daniela Perez - Contribuição no Planejamento e monitoramento das 

atividades de socioeducação do CREAS Daniela Perez - Participação em eventos, 

Palestras e oficinas em Resende e no Creas Daniela Peres - Parceria com o Instituto 

Anjos da Liberdade para acompanhamento de processo de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas - Elaboração de um artigo para 9º 

Congreso Internacional del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América 

Latina (CEISAL) - “Restrição de liberdade Como Punição: uma análise do mecanismo 

de funcionamento do Sistema Penal Juvenil no Brasil” - Elaboração de um artigo para 

o VI Seminário Internacional de Direitos Humanos, Violência e Pobreza: a situação 

de crianças e adolescentes na América Latina 

 
E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
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MIDIA, DESPOLITIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CONSENSO ENTRE AS 

CLASSES SUBALTERNAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  
Anamaria Moraes Pereira 

Thalita Aguiar Chaves 

 
Este estudo tem como ponto de partida a ideia de que a mídia hegemônica possui 

um papel fundamental na fomentação de um projeto de despolitização da classe 

trabalhadora do Brasil, influenciando no aprofundamento de uma cultura política 

autoritária, sendo instrumento essencial na escalada dos representantes de partidos 

neoconservadores às esferas legislativas e executivas no Brasil nas últimas eleições. 

Conforme nos mostram Freire e Carvalho (2008), os meios de comunicação são 

responsáveis por nos indicar os temas e questões que se tornam o centro das nossas 

preocupações políticas, produzindo pautas e esquemas de interpretação da realidade, 

desempenhando, portanto, um papel estratégico no projeto de manutenção e 

recrudescimento da dominação de classes no país. Como exemplo é possível citar o 

discurso disseminado pelos grandes jornais acerca das manifestações de 2013, que 

de início tentou forjar no imaginário social que os atos eram violentos e perigosos. 

Nesse sentido, também é valido ressaltar a incapacidade da esquerda de aglutinar as 

insatisfações latentes dos segmentos subalternos – pungentes nas ruas – em torno 

de um projeto político transformador e revolucionário, deixando o campo aberto para 

a ação de grupos organizados de direita, como o Movimento Brasil Livre (MBL), cujas 

ações resultaram, após as eleições de 2018, na ascensão político-institucional de 

alguns de seus membros. Cabe enfatizar que, no contexto do tardo-capitalismo, a 

gestão social envolve ações assistencialistas e políticas repressivas, que levam ao 

aprofundamento da barbarização das relações sociais (NETTO, 2013). Dessa forma, 

entendemos que a grande mídia é um aparelho chave na construção do processo de 

aprofundamento do consenso acerca das formas de gestão necessárias da questão 

social , em consonância com o atual estágio do capital, sendo capaz de conformar 

um quadro de aceitação e imobilidade social no que tange à participação popular 

organizada na construção de um projeto progressista. A partir disso, objetivamos 

contribuir para o entendimento da importância da mídia hegemônica na construção 

do consenso em torno de um modelo de Estado autoritário que não leva em 

consideração as demandas populares no enfrentamento da questão social, bem como 

na disseminação de um discurso que impeça a articulação política dos membros 

pertencentes as classes subalternizadas. A metodologia usada neste trabalho foi a 

coleta, análise e sistematização de notícias veiculadas nos meios de comunicação 

online no período de elaboração dessa pesquisa. Além disso, as discussões realizadas 

semanalmente durante os Grupos de Estudos do PROEALC (GEP) foram essenciais 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

 
E-mail: silenefreire@gmail.com 
  



 
 

476 
 

 

MÍDIA E MANUFATURA DO CONSENSO SOBRE A NECESSIDADE DA 

MILITARIZAÇÃO DA “QUESTÃO SOCIAL” 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  
Luã Gabriel dos Santos Gonçalves Lima 

 
O presente trabalho faz parte do projeto “Mídia e Questão Social no Cenário 

Neoliberal”, uma das linhas de pesquisas do Programa de Estudos de América Latina 

e Caribe. Buscamos analisar alguns dados coletados (desde 2018) na mídia de grande 

circulação no país com a intenção de evidenciar o modo como alguns veículos de 

comunicação constroem um processo de manufatura do consenso. Ao analisar o 

processo de formação histórica de nossa sociedade podemos perceber a intima 

relação entre as classes dominantes e o poder no qual ela detém em relação a grande 

mídia, inclusive grande parte da mídia pertencendo a esse pequeno grupo, como é o 

caso de que mais de 50 % pertencem as famílias: Marinho (grupo Globo), Saad 

(Bandeirantes), Macedo (Record), Abravanel (SBT) isso sem mencionar o grupo Abril. 

Como consequência desse oligopólio a mídia vai atuar junto aos interesses dessa 

classe dominante, assim funcionando como aparelhos privados de hegemonia 

capazes de influenciarem outras classes através do processo de manufatura do 

consenso. Esse processo de manufatura pode ser percebido bastante em relação ao 

fato de que há tempos todo o discurso midiático vem focando na necessidade de 

ampliação da segurança pública e militarização de todas as formas de enfrentamento 

das expressões da questão social. Não por acaso, alguns veículos de comunicação, 

usavam discursos tão alarmantes, com a finalidade de empregar um sentimento de 

medo em seus espectadores, para dessa forma trazer uma ideia de que a sociedade 

estava caminhando para um Estado de barbárie, e como solução para essa barbárie, 

a saída indicada eram mais investimentos no setor de segurança, como por exemplo, 

maior verba para a aquisição de aparatos bélicos, contratos com empresas de 

segurança privada, maior verba para se contratar policiais, construir presídios e etc. 

Como resultado de toda essa manufatura do consenso para legitimar formas 

coercitivas de intervenção, em 2018 ocorreu uma intervenção federal no Estado do 

Rio de Janeiro, e as eleições tiveram como um dos temais centrais a questão da 

segurança pública. Muitos candidatos tinham como suas principais propostas maiores 

investimentos nos setores de segurança, onde se destacavam parcerias com o setor 

privado, e nesse pleito eleitoral elegeu-se no RJ o governado Wilson Witzel, em que 

uma de suas primeiras medidas, após a eleição, foi fazer uma viagem a Israel com a 

finalidade de conhecer uma indústria armamentista fabricante de drones militares 

que efetuam disparos. Uma de suas declarações feitas no período em que ainda era 

candidato. Dessa forma podemos concluir que toda essa manufatura do consenso 

teve como um de seus principais resultados, a eleição de candidatos com pautas 

neoliberais que possuem grande relações com o empresariado, principalmente com 

os setores referente a indústria armamentista. Os resultados parciais da pesquisa 

evidenciam que a aceitação da militarização dos conflitos foi construída tendo na 

mídia uma importante aliada. 
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O ACIRRAMENTO DO CONFLITO POLÍTICO NA AMÉRICA LATINA: O 

DISCURSO DOS CHEFES DE ESTADO, O DUALISMO POLÍTICO E SEUS 

REFLEXOS NA DINÂMICA DO MERCOSUL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  
Thaliciane Panissollo Figueira 

 
Este estudo tem por intuito explicitar como os discursos dos líderes de Estado dos 

países pertencentes à América Latina demonstram o crescimento da política 

conservadora dentro da Região e, desta forma, exemplificam como o acirramento 

entre os líderes têm sido ainda mais explícito dentro da dialética dos governos de 

Direita e de Esquerda existentes neste território e sua influência no relacionamento 

entres os países pertencentes ao MERCOSUL. O trabalho foi concebido através da 

coleta de dados em mídias e jornais que possuem versões online e de livre acesso 

no período de doze meses. Existe a “personificação” de um inimigo comum na 

América Latina para os países que estão sob governo conservador, este “inimigo” 

seria a Venezuela, governada por Nicolás Maduro, um governo militar de esquerda. 

A maioria dos países da América Latina estão sob governos conservadores de direita, 

ao todo oito países (Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Colômbia, Suriname e 

Guiana), os outros quatro países (Bolívia, Venezuela, Equador, Uruguai) possuem 

políticas de Esquerda. Os membros efetivos do Mercosul são o Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. A Venezuela se tornou membro do bloco em 2012, onde Brasil, 

Argentina e Uruguai viviam governos de esquerda, e foi suspensa do bloco em 2016, 

onde já se encaminhava uma ascensão política de direita na América do Sul, com a 

alegação de descumprimento da clausula democrática do grupo. É necessário 

ressaltar que a Venezuela possui um atrito econômico e político com o Estados 

Unidos, que é uma grande potência mundial e exerce influência em países de todo o 

Globo. Países da América Latina com governos de direita estão buscando uma 

melhora na relação com o Estados Unidos e, talvez, na tentativa de demonstrar esse 

apoio, estão se posicionando com maior firmeza em suas falas contra o governo da 

Venezuela. Maduro sofreu uma tentativa de golpe de um opositor político, Juan 

Guido, tentativa ainda vigente, mas que já perdeu grande parte da sua força inicial. 

Guido recebeu apoio aberto dos chefes de Estados da América Latina, como o próprio 

Brasil e Argentina, além de ter recebido amplo apoio do Estados Unidos e de alguns 

outros países. Maduro exerce um governo de esquerda com políticas nacionalistas e 

Guido propõe um estreitamento comercial com o Estados Unidos e um governo liberal 

de direita para o país. O acompanhamento diário das noticias tem nos permitido 

compreender os limites de e desafios dos acordos comerciais na Região e o 

atravessamento ideológico (esquerda x direita) das relações na América Latina, fato 

que vem impactando diretamente o Mercosul que durante a confecção deste trabalho 

fechou acordo preliminar de livre comercio com a União Europeia, resultante de duas 

décadas de negociações. O pouco impacto do debate que guiou esse acordo tem a 

ver com a supremacia dos debates ideológicos na região. Ou melhor do Dualismo 

entre os países da Região. 
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O EIC E SUA CONTRIBUIÇÃO NA PESQUISA E NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do Serviço 

Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA MARIA DE VASCONCELOS 

Estagiário(s):  
Lenice Nascimento da Silva 

Lidiane de Souza Barros 

 
O NEEPSS-FSS/UER-CNPq/FAPERJ, tendo como pressuposto a indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão, desenvolve atividades que possibilita o estudante 

vivenciar uma verdadeira Universidade. Com duas pesquisas empíricas em 

andamento, nos Hospitais Universitários e na Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SMASDH/RJ), identificamos e analisamos a prática dos profissionais de nível 

superior – em especial dos assistentes sociais-, nos diferentes espaços sócio 

ocupacionais. Utilizamos observação de campo, entrevistas em profundidade e 

registro da atuação profissional. Objetivamos apreender o movimento da prática, 

com vistas contribuir no enfrentamento do conservadorismo presente em todas as 

instâncias da vida social. Este é um processo complexo que exige a capacitação da 

equipe para coleta, sistematização e análise teórico-crítica dos dados e condições 

materiais e administrativas para a equipe trabalhar. Faço parte do NEEPSS, desde 

2018, como voluntária, observando e me qualificando, processo que me preparou 

para assumir a bolsa EIC, em 01/04/2019. Nessa condição, assumi como 

responsabilidade: - a organização do acervo da biblioteca e videoteca do NEEPSS, 

para controle dos livros e demais publicações e da VIDEOTECA, assim como a entrada 

e saída dos mesmos; - a manutenção e organização do espaço interno do Núcleo, 

com a reposição/conservação dos equipamentos/materiais (TV, internet, 

computadores; material de escritório), a atualização do mural interno, da agenda e 

definição de atividades para cada pesquisador/voluntário, e a reposição de 

equipamentos/peças, o que exige recorrer ao técnico de informática da faculdade; - 

a organização e realização de eventos (seminários e CINE NEEPSS); - a realização 

de pesquisas com objetivo de trazer novas tecnologias para o melhor manuseio e 

divulgação dos achados da investigação; - o controle financeiro, como responsável 

pela entrada e saída de recursos para compra de materiais e controle dos cartões de 

transporte para trabalho de campo; - a transcrição de áudios de eventos e da 

pesquisa. Essas atividades, sob minha coordenação, são realizadas em conjunto com 

os membros da equipe, o que permite minha participação nas atividades de pesquisa, 

quando participo da coleta de dados (realização de entrevistas, observação/Diário de 

Campo, registro de atividades profissionais), da sistematização, categorização de 

variáveis e análise das atividades realizadas pelas assistentes sociais, para realização 

de trabalhos científicos. Todo este processo depende da qualificação da equipe, o que 

é realizado através de reuniões de estudo com a coordenadora e reuniões de 

treinamento e administrativas. Através deste processo, venho contribuindo com o 

desenvolvimento do NEEPSS e enriquecendo minha formação e qualificação 

profissional. 
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O ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR NA FORMAÇÃO ACADÊMICO-

PROFISSIONAL: PARA ALÉM DAS ATIVIDADES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVAS. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do Serviço 

Social 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA MARIA DE VASCONCELOS 

Estagiário(s):  
Elisama Cosme Higino 

Kinda Martins Firmino 

 
Tendo como referência o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro, que afirma 

seu compromisso com os interesses históricos dos trabalhadores, o NEEPSS-

FSS/UERJ-CNPq/FAPERJ reúne atividade de investigação (pesquisa junto a 

assistentes sociais em diferentes espaços sócio ocupacionais e profissionais de saúde 

nos Hospitais Universitários), ensino (qualificação teórico-crítica da equipe através 

de grupo de estudo e reconstrução teórico-crítica do objeto de investigação) e 

extensão (devolução dos achados da investigação). Ingressei no NEEPSS em 2018.1, 

como voluntária, realizando transcrição de áudios (entrevistas com assistentes 

sociais; reuniões com usuários; eventos científicos etc.), treinamento para 

categorização de variáveis e participando como observadora no processo de coleta 

de dados na SMASDH/RJ. Em 2019/07 a bolsa de EIC. Nessa condição, dei 

continuidade à coleta, sistematização e análise de dados, assumindo, juntamente 

com os voluntários da equipe, as atividades relacionadas ao material empírico 

resultante de questionário preenchido por alunos do VI período da graduação em 

Serviço Social, objetivando traçar um perfil ético-político e teórico-metodológico dos 

estudantes, ao longo da formação profissional, para enriquecer as duas pesquisas 

em andamento. Assim, categorizamos variáveis e revisamos categorizações já 

realizadas, alimentamos banco de dados e construímos tabelas e gráficos para análise 

dos dados. O NEEPSS, em apoio às suas atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

reúne computadores/impressora, TV, uma VIDEOTECA e uma vasta biblioteca 

composta de livros, revistas, jornais, teses, dissertações e Anais de congresso, 

disponível para o público interno e externo. Participo ativamente da organização 

desses recursos. Quanto à biblioteca, o empréstimo para público interno e externo, 

exige organização do acervo e do movimento de entrada e saída. A participação no 

Grupos de Estudos semanal, quando realizamos uma leitura crítica de bibliografia 

que fundamenta nossa qualificação para análise e a reconstrução teórica do objeto 

de investigação, tem contribuído para minha formação acadêmico-profissional e 

possibilitado uma reflexão crítica sobre a prática profissional.Participo ainda na 

elaboração do “Informe NEEPSS”, divulgado em nossas mídias sociais, e da produção, 

com a coordenadora e a equipe, de trabalhos científicos enviados e aceitos por 

eventos da área e áreas afins, quando exercitamos a análise e produção de 

conhecimento e contribuímos com a democratização do conhecimento produzido. A 

divisão de tarefas entre todos os membros da equipe tem contribuído para que todos 

participantes do NEEPSS tanto contribuam com a produção do núcleo como 

enriqueçam sua formação. 
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O PROTAGONISMO DAS TENSÕES POLÍTICAS DA VENEZUELA NA MÍDIA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SILENE DE MORAES FREIRE 

Estagiário(s):  
Beatriz de Azevedo Figueiredo 

 
O presente trabalho é um eixo da pesquisa Processos Políticos na América-Latina 

desenvolvida no Programa de Estudos da América Latina e Caribe do CCS da UERJ. 

A partir dele buscamos acompanhar e monitorar cotidianamente os rumos da política 

na região. É importante destacar que a metodologia utilizada tem sua centralidade 

na coleta diária de dados, publicados pela imprensa de grande circulação, sobre os 

processos políticos na região e levantamento bibliográfico sobre os principais temas 

evidenciados pela mídia. No processo de coleta e sistematização notamos um 

protagonismo (expresso nas fontes utilizadas) referente à Venezuela e suas tensões 

políticas. Esse protagonismo é eivado de mitos e encobertamentos da realidade desse 

país. As notícias -em sua maioria- revelam um país aprofundado em uma crise 

política (insucesso em relação à reforma econômica de Nicolás Maduro, aumento no 

índice de migração, depressão e suicídio na população, existência de um governo 

autoritário e ditatorial em oposição ao governo democrático de Juan Guaidó), 

revelando o desconhecimento dos interesses norte americanos na região com relação 

à questão do petróleo. Todos esses dados e sistematizações evidenciam que a mídia 

continua sendo um ‘aparelho privado de hegemonia’, no sentido gramsciano, e que 

a grande mídia não é neutra, fazendo parte dos interesses dominantes. Então, o que 

chega no Brasil e em outras regiões da América Latina são notícias extremamente 

negativas sobre a Venezuela. O nosso estudo busca discutir os principais mitos sobre 

a questão, entender o lado em que a mídia dominante vem se posicionando e ser um 

elemento de resistência nas reflexões, sobretudo, na universidade. Percebemos que 

os processos políticos sofrem um tipo de manipulação midiática que é invisível e que 

precisa ser decifrado pelo conhecimento sobre o tema. Até o momento nossa 

pesquisa destacou a relevância das notícias sobre os processos políticos da 

Venezuela, em detrimento das próprias notícias sobre eleições na região, já que o 

fenômeno da Venezuela apareceu com uma centralidade que precisa ser discutida. 

Alguns mitos que foram colocados pela mídia em relação ao país, como a fome, a 

ditadura, e a oposição da população sobre Maduro, precisam ser revelados de forma 

que, as pesquisas apontam, como realidade, a existência da fome entre a população 

em locais isolados do país, não atingindo a totalidade da população, outro fato sobre 

a Venezuela é que, no país, há a ocorrência de eleições, ações de imprensas 

independentes e liberdade de manifestação política demonstrando não existir uma 

plena ditadura, já em relação à insatisfação do povo quanto ao governo, pesquisas 

apontam que Maduro tem o apoio de cerca de 30% da população, índice considerado 

maior que a presidência do Chile e Colômbia. Sem dúvida alguma há uma 

conflitividade na Venezuela, porém esta tensão tem apenas o lado exibido pela mídia 

dominante e/ou empresarial, nosso banco de dados revela essa questão com 

propriedade. 
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REVISTA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E ASSESSORIA JURÍDICA 

UNIVERSITÁRIA  "DIREITO E PRÁXIS" 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Teoria do Direito 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE DIREITO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA 

Estagiário(s):  
Karoline Martins de Deus 

Raiza Uzeda da Silva 

 
A Revista Direito e Práxis é uma publicação acadêmica trimestral, vinculada à linha 

de pesquisa em Teoria e Filosofia do Direito do PPGDir/UERJ. Seu objetivo é a difusão 

de trabalhos acadêmicos voltados às áreas de Teoria e Filosofia do Direito, Sociologia 

Jurídica e Filosofia Política, bem como de pesquisas interdisciplinares fundadas em 

metodologias e abordagens de caráter crítico. Classificada com o Qualis como A1 em 

Direito. A revista recebe e publica trabalhos em português, inglês e espanhol. Os 

artigos submetidos à Revista Direito e Práxis passam por processo de dupla avaliação 

anônima por pares (double blind review), realizada por dois pareceristas em média 

entre 60 e 120 dias após sua submissão. A Revista conta com um corpo permanente 

de pareceristas, membros de universidades brasileiras e internacionais. O Editor e a 

Comissão Executiva da Revista montam uma pauta editorial prévia, atendendo aos 

critérios de qualidade, de mínimo número necessário de artigos e de exogênia de 

80%. Após a formação da pauta, a comissão editorial reúne-se para avaliar o 

conjunto de artigos aceitos e finalizar a seleção. As edições da Revista Direito e Práxis 

são publicadas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Mas vale registrar 

que a Revista Direito e Práxis conta com uma sessão de artigos em ahead of print, 

onde ocorre a publicação antecipada e imediata de artigos aprovados após o processo 

de avaliação em double blind review e pela Comissão Editorial. Essa modalidade 

permite a difusão célere das pesquisas submetidas à publicação na revista, e é feita 

em formato definitivo do texto aprovado (não se trata de versão preliminar e, uma 

vez publicada, não é mais alterada). O periódico comemora seus 10 anos de 

publicação contínua em 2019. Sendo assim, apresentaremos os resultados colhidos 

e os projetos futuros nesse ano de balanço tão importante da publicação. A revista 

foi uma das pioneiras no Portal de Publicações da UERJ e hoje encontra-se indexada 

em portais editoriais relevantes, como o Scielo, Web of Science, Redalyc, além de 

indexadores regionais e internacionais. Além disso, a Revista Direito e Práxis está 

comprometida com os mais elevados documentos de Ética na Publicação e vedação 

de más práticas editoriais. Com efeito, espera-se de todas as partes envolvidas na 

publicação – autores, editores e pareceristas – o comportamento ético de acordo com 

os valores do campo científico. E-ISSN: 2179-8966 | Ano de criação: 2010 | Área do 

conhecimento: Direito | Qualis: A1 (Direito). 
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SUPORTE TECNOLÓGICO AO SERVIÇO SOCIAL DA POLICLÍNICA PIQUET 

CARNEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VANIA MORALES SIERRA 

Estagiário(s):  
Débora Trajano de Souza 

 
Este projeto está inserido no Núcleo de Gestão e de Informação (NEGI) da Faculdade 

de Serviço Social. Foi criado para atender as demandas dos profissionais do Serviço 

Social da Policlínica Piquet Carneiro, procurando otimizar o atendimento aos seus 

usuários mediante a parceria entre o Serviço Social desta Instituição e o NEGI. Nosso 

objetivo tem sido o de levar as novas tecnologias da informação para que possam 

ser incorporadas no cotidiano destes profissionais. O georreferenciamento é uma 

ferramenta facilitadora ao desenvolvimento de projetos das mais diversas áreas do 

conhecimento. Com o avanço da informática, a sofisticação dos sistemas de banco 

de dados tem permitido não apenas o maior controle da informação, como também 

a observação dos dados no território, bem como a realização de comparações no 

tempo. Os dados georreferenciados fornecem uma representação geoespacial da 

informação que proporciona melhores condições para o planejamento e avaliação de 

políticas públicas. Isso porque a maior parte da informação obtida refere-se a uma 

posição geográfica, sendo, portanto, uma “informação que vem acompanhada de 

outra informação adicional relativa a sua localização” (OLAYA, 2014:3). No âmbito 

da gestão de políticas, o Sistema Único de Saúde (SUS) reconhece a importância do 

território, da descentralização e da intersetorialidade na implementação dos 

programas. O Ministério Público instituiu o Mapa da Saúde em 2011, pelo Decreto nº 

7.508. Conforme o artigo 5º desse mesmo decreto, o mapa da saúde é a “descrição 

geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde 

ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada 

existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde 

do sistema”. Condizente com esta proposta, buscamos atender uma demanda antiga 

do Serviço Social da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) preenchendo no sistema de 

informação georreferenciada, dados referentes aos equipamentos da saúde, 

educação e da assistência dos municípios da Baixada Fluminense, região de onde 

vêm um grupo significativo de usuários da Policlínica Piquet Carneiro. O Banco está 

disponível na internet e pode ser acessado por computador, notebook, tablet, celular, 

facilitando com isso o encaminhamento dos usuários aos serviços. As informações 

inseridas no banco de dados são extraídas da página dos sites das secretarias das 

prefeituras dos municípíos da Baixada Fluminense. Nosso objetivo é que o serviço 

social da PPC comece a empregar o banco de dados no serviço, familizando-se com 

a ferramenta, para que posteriormente eles mesmos possam georreferenciar os 

usuários e realizar uma análise mais apurada acerca da sua distribuição no Estado 

do Rio de Janeiro. 
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VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto "Análise Georreferenciada da 

Situação da Saúde e Socioassistencial em Territórios Estratégicos no Rio de Janeiro. 

A parceria com setor de vigilância dos municípios de Queimados e Resende, nos 

orientou no sentido de articular o georreferenciamento de dados e equipamentos com 

a vigilância em saúde e socioassistencial. A vigilância socioassistencial está instituída 

na LOAS pela Lei nº 12.435/11, como um dos objetivos da assistência social, devendo 

se encarregar de “analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela 

a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos”. Com a 

Política Nacional de Assistência Social o conceito de vigilância se torna mais refinado 

e passa a compreender “à produção, sistematização de informações, indicadores e 

índices territorializados das situações de vulneralibidade e risco pessoal e social que 

incidem sobre as famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida”. Com a NOB SUAS 

2005, o conceito reforça o foco da vigilância sobre a situação de vulnerabilidade, 

considerada a partir de um conhecimento do território, mas ressalta o papel do 

governo ao compreendê-la como “o desenvolvimento da capacidade e dos meios de 

gestão assumidos pelo órgão público gestor da assistência social”. Na NOB SUAS de 

2012, a vigilância socioassistencial é concebida como uma “estratégia fundamental 

para o reconhecimento e localização das vulnerabilidades e riscos e das violações de 

direito nos territórios”, inclui também a orientação e a avaliação de oferta de serviços 

socioassistenciais, a ser realizada conforme as necessidades de seus usuários. 

Metodologia: Assessoria em vigilância socioassistencial com georreferenciamento de 

dados da saúde e da assistencia social Resultados: 1- Oferta de um curso de 

introdução ao georreferenciamento para gestores de Resende; 2-Elaboração do 

diagnóstico socioassistencial dos três municípios; 3- Georreferenciamento da 

dengue, sífilis e tuberculose nos três municípios; 4- Georreferenciamento do Cadastro 

Único do ano de 2017 dos três municípios 5- Contribuição ao Município de Queimados 

para realização da Conferência de Assistência Social; 6- Apresentação de um artigo 

no 56º Congresso Americanista em Salamanca, na Espanha 7- Oficina sobre 

vigilância em Resende 8- Assessoria aos gestores de Resende e de Queimados na 

Secretaria de Assistência Social 9- Contribuição para a realização de um evento sobre 

vigilância em Resende; 10- Preenchimento de dados no Banco de dados da Internet 

- ampliação dos municípios 11-Parceria com a secretaria de saúde do Estado do Rio 

de Janeiro Parceria com a Subsecretaria de Assistência Social do Estado. 

 
E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
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ATUAÇÃO DE MONITORES JUNTO À DISCIPLINA MÉTODOS E TÉCNICAS DE 

PESQUISA JURÍDICA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Teoria do Direito 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE DIREITO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BIANCA TOMAINO DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Alan Luis Oliveira de Andrade 

Pedro Gabriel da Rosa Leandro 

 
A disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa compõe a grade das disciplinas básicas, 

do departamento de Teorias e Fundamentos do Direito, da Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Viabilizado a alunos do 3º período 

do curso de bacharelado em Direito, o conteúdo disciplinar aborda distintas 

modalidades de interpretação do direito como um fenômeno da realidade social, 

dotado de complexidade histórica, política e de múltiplas repercussões institucionais. 

Formalmente considerado um campo de saber acadêmico próprio às Ciências Sociais 

Aplicadas, o Direito, atualmente, abraça a necessidade de reivindicar, para si, a 

ampliação do debate epistemológico capaz de auxiliar o pesquisador a não apenas 

interpretar o fenômeno, mas, igualmente, provocar discussões teóricas necessárias 

à identificação dos modelos hermenêuticos tradicionais, seus limites e possibilidades. 

Significa dizer Desse modo, o monitor atua na prática docente, passando a 

compreender, sob supervisão, os mecanismos que melhor condizem à transmissão 

não apenas do conteúdo programático objetivo, como referências bibliográficas, mas 

ao discurso pedagógico pretendido, atendidas as nuances do contexto em sala (faixa 

etária, experiência acadêmica prévia dos alunos, número de inscritos no curso, etc). 

Cabe, igualmente, à orientadora Supervisionar o aluno em atividades de auxílio em 

sala de aula, fornecer bibliografia pertinente para o pleno ajuste da atividade ao curso 

de Direito, sem qualquer prejuízo à atividade perante o curso como um todo. Ao 

monitor, ainda, compete auxiliar a Professora em sala, realizando atividades de 

monitoria, o que permite, ao mesmo, o reconhecimento de necessidades 

individualizadas, agindo como intermediário entre o docente e seus colegas. Há que 

se considerar a importância do monitor em sala, ministrando aulas de revisão, tendo 

em vista a identificação entre colegas (monitor e inscritos), fato que eleva o grau de 

comunicação entre o discurso disciplinar pretendido e o público alvo. O fenômeno da 

identificação e do reconhecimento corrige eventuais falhas na linguagem entre aluno 

e professor, o que consequentemente, implica a otimização e consequente sucesso 

das aulas. Todas as atividades são acompanhadas via relatórios que visem a 

estabelecer uma leitura da interação entre o monitor e seus colegas, observação de 

leitura e compreensão da dinâmica das atividades em sala. Todos os resultados 

pretendidos foram alcançados, observados o alto nível de comprometimento dos 

alunos junto à orientação e à turma na qual atuaram. 

 
E-mail: biancatomaino@gmail.com 
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MONITORIA EM INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Teoria do Direito 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE DIREITO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA 

Estagiário(s):  
Alanna Medeiros Martins 

 
A disciplina de Introdução ao Estudo do Direito é oferecida aos alunos do primeiro 

ano da Faculdade de Direito, sendo IED I no primeiro período e IED II no segundo 

período. É uma disciplina obrigatória que possui como objetivo introduzir os principais 

conceitos e fins que fundamentam o pensar jurídico, motivando, assim, o raciocínio 

jurídico, bem como desenvolver o estudo sistemático de fundamentos do Direito e 

institutos jurídicos essenciais, visando tanto à compreensão do fenômeno jurídico 

como à conceituação do Direito. Costuma ter média cerca de setenta alunos, o que 

exige um suporte mais amplo para apoio às alunas e aos alunos. A monitoria em IED 

pretende permitir ao aluno de graduação uma experiência acadêmica vivida do ponto 

de vista da atividade docente para que ele possa ampliar seus horizontes profissionais 

e aprofundar os conhecimentos da disciplina. Além de acompanhar as aulas da 

disciplina, os monitores apoiam os alunos por meio de esclarecimentos de eventuais 

dúvidas e, também, por reuniões de revisão sobre a matéria. Além disso, aplicam 

trabalhos sob a supervisão do professor e compartilham com os alunos suas próprias 

experiências acadêmicas, para aumentar o entrosamento dos alunos de IED (que 

estão no primeiro e segundo períodos da Faculdade) com a Universidade. Com o 

Projeto de Monitoria em IED, são alcançados resultados em relação aos monitores e 

em relação aos alunos da disciplina. Relativamente aos monitores, fica assegurada 

uma vivência mais ampla da vida universitária e a possibilidade de discernir uma 

eventual vocação docente. Além disso, propicia o aprofundamento de seus estudos 

da matéria. Em relação aos alunos da disciplina fica garantido um apoio extraclasse 

mais consistente com reuniões de revisão e esclarecimento dos textos da bibliografia 

da matéria. Além disso, é possível apontar outros resultados, tais como: incremento 

da qualidade do curso e aprofundamento do nível de estudos dos alunos em função 

do suporte adicional do monitor; e maior fluidez das aulas em função da ajuda do 

monitor no entendimento dos textos sugeridos e no esclarecimento de dúvidas da 

matéria feito fora de sala de aula. Tudo isso complementa a atividade do professor e 

melhora a qualidade da disciplina. A monitoria da disciplina de IED é feita por uma 

equipe de três monitores, sendo uma bolsista e dois voluntários. São eles: Alanna 

Medeiros Martins, Vitória Nogueira Paes do Nascimento e Matheus Targino de Assis. 

O professor responsável pela disciplina é o Professor José Ricardo Cunha. 

 
E-mail: jr-cunha@uol.com.br 
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O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL COMO PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 

E POTÊNCIA DE ENSINO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SIMONE ELIZA DO CARMO LESSA 

Estagiário(s):  
Amanda Goulart dos Santos Machado 

Catarina Almeida dos santos 

Claudemilson Andrade Martins da Cunha 

Fernanda Cristina de Assis Silva 

Fernanda Feitosa Góes Terra Lachini 

Heliziane Cristina franco de Oliveira 

Larissa Cardozo Teixeira 

Luana El- Amme Jayme 

Mayara Mendes de Oliveira 

Priscilla Alves Moreira Novaes 

Rafaella Peres Ennes de Souza 

Rosiane Bettecher da Silva 

 
Por sua extrema relevância queremos falar das ações afirmativas na universidade e 

ressaltar a importância do Programa de Educação Tutorial para a permanência das 

bolsistas na graduação, no que tange a aspectos socioeconômicos e pedagógicos. A 

luta por uma educação pública de qualidade perpassa a defesa do ensino 

democrático. As ações afirmativas no campo da educação possuem o objetivo de 

viabilizar o acesso de populações historicamente excluídas desse direito, como forma 

de reparação para negros/as, quilombolas e indígenas. A necessária ampliação de 

políticas reparatórias, como a política de cotas para negros nas universidades, só são 

executadas em contexto democrático e a partir do entendimento que a raiz da 

desigualdade social ultrapassa aspectos econômicos e tem ligação intensa com o 

racismo estrutural. Segundo Almeida (2018, p. 39), “o racismo como processo 

histórico e político cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos 

racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática”. No ano de 

2018, no Encontro Regional de Grupos PET da Região Sudeste, bolsistas do PET 

Serviço Social UERJ participaram do grupo de discussão sobre a “diversidade no 

Programa”. Ali surgiram propostas que avançaram para o XXIII Encontro Nacional de 

Grupos PET 2018 (ENAPET), em Campinas (SP). O evento fazia chamadas para 

romper com o elitismo e todos os parâmetros de cunho conservador existentes no 

PET, que podem comprometer a diversidade e impedem o acesso de estudantes. No 

ENAPET 2018 muitas propostas que visam mudanças inclusivas no Programa, foram 

aprovadas, entre elas, que todos os grupos PET a partir de 2019, nos processos 

eletivos, incluam a reserva de vagas para cotas raciais. Somos um Programa de 

excelência. Entretanto, o próprio processo seletivo pode ser um entrave para alunos 

negros e pobres. O nosso primeiro processo seletivo com reserva de vagas para cotas 

raciais, realizado em maio/junho de 2019, foi uma iniciativa que impactou não apenas 

a Faculdade de Serviço Social da UERJ, como também em nós, como participantes 

do PET. Optamos por uma seleção que incluísse estudantes de Serviço Social 

autodeclaradas negras, independente de serem cotistas pela reserva de vagas do 

vestibular. Neste sentido, entendemos a importância de estender a oportunidade da 

bolsa PET também como bolsa permanência às estudantes negras que por alguma 

razão não acessaram a universidade através das cotas raciais. A devolutiva da 

experiência foi muito positiva. Apesar da UERJ ser pioneira na implementação das 

cotas raciais, ainda há muito o que avançar no sentido de superar as desigualdades 



 
 

487 
 

sociais presentes no interior da universidade e caminhar na direção de fortalecer a 

permanência das estudantes oriundas da classe trabalhadora na academia. Construir 

uma universidade popular e democrática é resistência em tempos de desvalorização 

de educação. Referência: ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo 

Horizonte(MG): Letramento, 2018. 

 
E-mail: elizasimone@gmail.com 
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A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR/PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA HELENA DE JESUS BERNARDO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Tania de Oliveira 

Estagiário(s):  
Ana Beatriz Vieira Lopes 

 
O presente estudo tem como objeto de pesquisa a participação do Serviço Social no 

trabalho coletivo em saúde desenvolvido por equipe multiprofissional na área de 

saúde do idoso. O interesse pelo tema deriva de experiência de estágio realizada no 

Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), ambulatório de saúde vinculado à Universidade 

Aberta da Terceira Idade (UnATI) e ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), 

entre setembro de 2016 e agosto de 2018. Objetiva-se analisar a contribuição do 

Serviço Social junto à equipe multiprofissional de saúde do NAI, a partir da percepção 

das assistentes sociais atuantes neste espaço e de reflexões produzidas no decorrer 

do estágio e da pesquisa. Estudos demográficos demonstram o rápido crescimento 

da população idosa brasileira nos últimos anos e projeções futuras estimam que esta 

supere a de jovens já nos anos de 2050. Nesse sentido, é cada vez mais urgente a 

implementação de políticas públicas que garantam a manutenção e sobrevivência 

desta população, seja no âmbito econômico, político, social, etc. Neste trabalho, nos 

voltamos para a saúde do idoso, uma das áreas centrais de discussão do 

envelhecimento da população brasileira e nos articulamos com a literatura referente 

a esse tema, que aborda, dentre outros aspectos, o trabalho em equipe 

interdisciplinar/profissional enquanto estratégia de atenção integral ao segmento. Os 

demais eixos temáticos versaram sobre integralidade, reforma sanitária e exercício 

profissional do Serviço Social. Os procedimentos teórico-metodológicos consistem de 

pesquisa bibliográfica, documental, entrevistas semiestruturadas e observação 

participante. As orientações éticas para pesquisa foram contempladas, garantindo 

sigilo e confidencialidade dos dados. Entendemos que a aproximação com o exercício 

profissional do assistente social é um importante instrumento de reflexão, à medida 

que pode contribuir para o aperfeiçoamento de práticas voltadas para o interesse dos 

usuários deste serviço, conforme preconizado pelo Projeto Ético-Político profissional. 

Concluímos que o trabalho em equipe multiprofissional aponta para a compreensão 

do sujeito a partir das suas múltiplas dimensões e é uma das garantias do direito a 

atenção integral na área da saúde. A atuação de assistentes sociais no trabalho 

coletivo em saúde do idoso possibilita a ampliação do atendimento a esse segmento 

populacional, no sentindo de trazer à tona discussões acerca da realidade social 

desses indivíduos, uma vez que parte da perspectiva de totalidade impressa e 

defendida em seu projeto profissional. 

 
E-mail: helenabernardo@uol.com.br 
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A DETERMINAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE ADOECIMENTO DOS IDOSOS 

EM UM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA HELENA DE JESUS BERNARDO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Danielli Santos do Carmos 

Estagiário(s):  
Carina Paola Lima da Costa Sales 

 
Este trabalho tem por objetivo reconhecer e analisar aspectos sociais pertinentes ao 

processo de envelhecimento, com vistas à construção de relações entre tais 

condicionantes, mais especificamente as condições de vida e de trabalho, e o 

processo de saúde-doença-cuidado dos idosos acompanhados em um serviço 

especializado de saúde, a saber: o Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI-UnATI-UERJ). 

Realizou-se uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, utilizando como técnica 

de coleta de dados a análise documental de 15 prontuários de um dos cenários dessa 

unidade denominado por Ambulatório de Distúrbios Cognitivos, com o intuito de 

traçar o perfil dos seus usuários(as), e elucidando, portanto, os variados fatores 

(situação habitacional, situação previdenciária, trabalhista e renda, composição 

familiar) que interferem no seu processo de adoecimento e tratamento. O interesse 

por este objeto de estudo derivou da experiência de estágio na unidade de saúde 

supracitada, o que proporcionou uma imersão no debate teórico-crítico próprio da 

área do envelhecimento e da saúde, e uma maior compreensão sobre o impacto dos 

diversos aspectos sociais nas diferentes expressões do processo de envelhecimento 

no Brasil. Problematizamos o envelhecimento na sua relação com o trabalho, o campo 

da saúde do idoso e o debate sobre a determinação social das doenças. Como 

conclusão deste estudo, observamos que existem diversos condicionantes sociais que 

interferem no acompanhamento de saúde desses usuários, e, até mesmo, impedem 

a sua permanência neste serviço de saúde, tais como: meio de transporte, local de 

moradia, condições de habitabilidade e acesso, renda, seguridade social, 

configuração familiar, dentre outros. As reflexões até agora construídas objetivaram 

expor a relação entre as condições de vida e de trabalho e o processo de adoecimento 

e, mais do que isso, a heterogeneidade de formas como a velhice é vivenciada, 

principalmente pela classe trabalhadora em suas frações mais precarizadas. Os 

aspectos sociais aqui levantados demonstram que: trata-se de uma população mais 

idosa, do gênero feminino, com baixa renda e cuja prestação de cuidados é realizada 

quase que exclusivamente pelas famílias. Os motivos de inserção no ambulatório 

foram variados com predominância das síndromes demenciais, denotando condição 

de maior dependência funcional e cognitiva. É notória, portanto, a necessidade de 

estudos que fomentem uma visão mais ampliada sobre a saúde, e, é claro, a 

compreensão sobre a heterogeneidade do campo do envelhecimento, através de 

dados que apresentem o perfil dos usuários assistidos por esse ambulatório e outras 

unidades de saúde. 

 
E-mail: helenabernardo@uol.com.br 
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GÊNERO E A REPERCUSSÃO NA VIDA DAS MÃES COM FILHOS COM 

DEFICIÊNCIA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA 

Estagiário(s):  
Vivian do Nascimento Carvalho da Rocha 

 
A experiência em estágio supervisionado em instituição de assistência social que 

atende crianças com deficiência sem fins lucrativos foi a motivação para fazer a 

monografia de conclusão de curso com este tema. Uma das dificuldades observadas 

foi o fato das mães dessas crianças enfrentarem uma série de obstáculos no cuidado 

com os filhos que têm deficiência. A maioria delas, conforme o perfil das usuárias 

neste tipo de instituição são mulheres de baixa renda, usuárias da rede de assistência 

social. Enfrentam as barreiras que as mulheres desse grupo populacional têm para 

ingressar no mercado de trabalho. Em geral, as mulheres que apresentam o perfil da 

exclusão social extrema não conseguem garantir a sobrevivência, trabalhando em 

condições muito precárias, dependendo de uma rede pública de creches, 

praticamente inexistentes. No caso, essas mulheres que são atendidas na instituição 

onde foi desenvolvida a experiência de estágio têm o agravante da situação dos filhos 

deficientes pois os cuidados exigidos as impedem de se inserir no mercado de 

trabalho. Na maioria dos casos, não podem contar com familiares que enfrentam os 

mesmos problemas. Desse modo, esta observação, despertou o interesse em investir 

na análise do problema a partir da perspectiva de gênero, enfocando as políticas 

públicas oferecidas para as mulheres, no Brasil. Estas iniciativas ofereceram uma 

rede de atendimento por meio das Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

(PNPM) em diferentes versões. É possível perceber os esforços em garantir um apoio 

para as mulheres que precisam da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), as 

usuárias destas políticas atendidas no cotidiano do Serviço Social. Estes temas são 

pouco discutidos ainda no campo profissional nessa perspectiva, o que motivou 

investir nessa análise na monografia de conclusão de curso. O Plano Nacional de 

Política para as Mulheres mais recente, o PNPM 2013-2015 será objeto de discussão 

tendo em vista ter sido a ultima iniciativa do Governo Federal durante a existência 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres extinta em 2016. O estudo permitirá uma 

reflexão sobre os avanços e as possibilidades de uma ação integrada entre essas 

políticas. No caso da mulher chefe de família que é o caso da maioria dessas mulheres 

atendidas também pela instituição onde foi desenvolvido o estágio supervisionado, 

há o agravamento da precariedade de sua situação social, exatamente porque os 

cuidados com os filhos deficientes impedem que ingressem no mercado de trabalho. 

Se existisse na rede um olhar para esses casos específicos, talvez, a sua condição 

poderia melhorar bastante. 

 
E-mail: daysedepaulamarquesdasilva@gmail.com 
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O SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO: IMPACTOS DE SUA 

IMPLEMENTAÇÃO NA FALA DOS SUJEITOS DA SAÚDE DA CRIANÇA DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO (HUPE/UERJ) 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARY JANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

Estagiário(s):  
Jéssica Fernandes Martins Costa 

 
Dentre os inúmeros avanços que o Sistema Único de Saúde/SUS (Lei 8080/90) trouxe 

para a população brasileira, foi à garantia do acesso universal e igualitário a todas as 

ações e níveis de complexidade dos serviços, que se apresentou como marco de 

ruptura com o modelo de saúde anterior, e como um de seus maiores desafios de 

concretização. Considerando que é a partir dos anos 1990 que se inicia no Brasil o 

processo de contrarreforma neoliberal no Estado, vindo para desconstruir todo o 

referencial de saúde pública conquistado no final dos anos de 1980, observa-se um 

processo cada vez mais intenso de sucateamento e de falta de investimento público 

nas políticas de saúde. Tal processo tem como objetivo a precarização da prestação 

dos serviços públicos, tornando a Política Nacional de Saúde cada vez mais voltada 

para a parte da classe trabalhadora que vive em condições mais vulneráveis e assim, 

abrir possibilidades para o capital cooptar aqueles que possuem condições de pagar 

por um serviço. Considerando que o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) teve 

a implementação do Sistema de Regulação (SISREG) concluída em 2016, com a 

finalidade de organizar o serviço e distribuir de forma democrática a assistência, o 

presente trabalho tem como principal objetivo identificar se a utilização deste 

mecanismo ocasionou mudanças no cotidiano dos sujeitos (usuários e profissionais) 

e caso tenham ocorrido, se estas se apresentaram de forma positiva ou não. Para 

que tal objetivo pudesse ser alcançado, além de recorrer à uma pesquisa bibliográfica 

sobre o tema regulação em saúde, realizamos entrevistas com os principais sujeitos 

do setor de pediatria do HUPE, ou seja, usuários, equipe médica, setor de 

enfermagem e serviço social do setor em questão. Como resultados da presente 

pesquisa, identificamos uma alteração na configuração das filas de espera no SUS, 

que deixam de ser presenciais e passam a ser virtuais, ocasionando um 

desconhecimento por parte do usuário de sua real posição nesta fila, além de 

potencializar uma desmobilização social para cobrança por melhorias na política 

pública de saúde; e que, apesar de certo modo, o SISREG possibilitar uma maior 

democratização do acesso da população aos serviços de saúde prestados pelo HUPE 

(limitação do monopólio das agendas de marcação pela equipe médica), somente 

esse acesso não garante uma efetividade no atendimento. Isso porque, além da 

integralidade nos atendimentos não se realizar, reconhecemos que os sistemas de 

referência e contrarreferência, da maneira que estão sendo postos em prática, 

inviabilizam a equidade nos serviços de saúde. Sendo assim, para que o SISREG 

venha garantir a adequada prestação de serviços à população e possibilite a 

efetivação de um acesso universal e de um atendimento integral, se faz necessária 

uma nova postura do Estado, ou seja, um Estado que priorize as necessidades 

sociais, que efetive a Seguridade Social, conforme preconizado em nossa 

Constituição Federal de 1988. 

 
E-mail: mary-teixeira@uol.com.br 
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ÉTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NA SEAP/RJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VALERIA LUCILIA FORTI 

Estagiário(s):  
Thamires Pereira dos Santos 

 
A presente síntese do trabalho de conclusão de curso de graduação em Serviço Social 

(TCC), referente ao subprojeto “A formação profissional em Serviço Social: um 

estudo sobre o estágio curricular na Secretaria de Administração Penitenciaria”, 

vinculado ao projeto de pesquisa Ética, direitos, trabalho e Serviço Social, 

coordenado pela profª Drª Valeria L. Forti, tem por objeto de análise a experiência 

de estágio acadêmico curricular em Serviço Social realizada na Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ). Isso por que esse espaço 

sócio-ocupacional que, por meio do estágio acadêmico curricular (obrigatório), 

viabiliza a formação dos docentes da área, é um exemplo emblemático de menções 

à violação de direitos, iniciando pelas precárias condições de trabalho. Aspecto que, 

consequentemente, se mostra contraposto às referências contidas e previstas para o 

trabalho profissional (e formação profissional) nos princípios fundamentais e demais 

normativas do Código de Ética Profissional vigente do assistente social, da Lei de 

Regulamentação da profissão e das Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Ou seja, contraposto às 

normativas de maior relevância ética e legal da referida profissão para a formação e 

o exercício dos profissionais da área. Portanto, aspecto dissonante do que pode ser 

captado como alicerces às ações profissionais, que, contemplando determinadas 

concepções de sociedade, de Homem e de profissão e, conseguintemente, norteando 

um projeto profissional, conhecido pela categoria dos assistentes sociais como 

Projeto Ético-Político do Serviço Social, lhe prestam referências. A pesquisa 

qualitativa aqui descrita utilizou entrevistas semiestruturadas (com 12 estagiários de 

Serviço Social da SEAP/RJ), por meio de um roteiro que sustentou 22 (vinte e duas) 

questões, análises documental e bibliográfica e observação de campo. Por meio dela 

buscou-se compreender e analisar as considerações dos estagiários de Serviço Social 

que cumpriram estágio curricular na SEAP/RJ, a fim de apreciar em que medida o 

processo de estágio supervisionado (obrigatório à formação profissional do assistente 

social), em local com as características aqui descritas, condiz com o que está previsto 

nas leis e aportes teóricos que embasam e direcionam a profissão. Isso contribui para 

que possamos considerar a formação profissional no referido espaço 

socioinstitucional e, de certa forma, para que possamos suscitar questões no que se 

refere à formação e ao exercício profissionais no Serviço Social. 

 
E-mail: vforti17@gmail.com 
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A GENTE DA CIÊNCIA - O RÁDIO NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GISELE VAZQUEZ SOBRAL 

Estagiário(s):  
Juliana Silva Gomes 

 
Quem são as pessoas que fazem ciência e estão por trás das inovações tecnológicas 

que mudam nossas vidas? Com o objetivo de humanizar os cientistas e torna-los 

figuras mais próximas da população em geral, o Laboratório de Áudio (AudioLab) da 

Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(FCS/UERJ) desenvolveu uma série de perfis biográficos de cientistas brasileiros, em 

programetes de aproximadamente 4 minutos de duração. Os programas foram 

veiculados semanalmente pela rádio MEC FM, dentro do programa Todas as Vozes. 

Todos os programetes também foram disponibilizados para download gratuito no site 

do AudioLab (www.audiolab.uerj.br/), na página do Audiolab no Facebook e no perfil 

do AudioLab no portal colaborativo Radiotube, acessado por centenas de ativistas de 

rádios comunitárias de todo o Brasil, multiplicando, assim, o alcance da iniciativa. 

Colocamos no ar 60 perfis de cientistas como: César Lattes, Carlos Chagas, Oswaldo 

Cruz, Nise da Silveira, Santos Dumont, Adolfo Lutz, Bartolomeu de Gusmão, Milton 

Santos, Paulo Freire, Bertha Lutz, Edgard Roquette-Pinto e Landell de Moura, André 

Rebouças, Neusa Amato, entre outros. Nesta segunda fase do projeto “A Gente da 

Ciência”, nosso foco são os cientistas brasileiros que estão em atividade. Estamos 

produzindo reportagens com o objetivo de mostrar o que os cientistas brasileiros 

estão pesquisando nas principais instituições brasileiras. Os avanços, as descobertas, 

as dificuldades da pesquisa no Brasil contadas pelos próprios cientistas. O projeto “A 

Gente da Ciência – O rádio na divulgação científica e tecnológica” é um 

desdobramento do projeto “UERJ no Ar – O Rádio como Apoio à Inclusão Social e à 

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico”, também desenvolvido no 

AudioLab da FCS/UERJ. O “UERJ no Ar” consiste na produção de conteúdos 

jornalísticos e educativos em áudio digital para distribuição gratuita entre rádios 

comunitárias e educativas de todo o país, via internet. O projeto é apoiado pela 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

através dos editais Apoio à Infra-estrutura das Universidades Estaduais 2010 e 

Humanidades 2011, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), através dos Editais Universal 2009, Apoio Técnico e 

Humanidades 2011. O projeto visa fortalecer a produção de conteúdos 

radiojornalísticos e de divulgação científica e tecnológica no AudioLab da FCS/UERJ. 

Procura-se ainda a constituição de um espaço de reflexão sobre o fazer jornalístico e 

o papel da mídia sonora, integrando atividades de extensão e pesquisa, 

desenvolvidas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (stricto 

sensu) e de Pós-Graduação em Jornalismo Cultural (lato sensu). 

 
E-mail: gisele-sobral@uol.com.br 
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A MONTAGEM DE CADERNOS ARTESANAIS COMO EXPERIÊNCIA DE 

MONTAGEM DE FOTOGRAFIAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Comunicação Visual 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LEANDRO PIMENTEL ABREU 

Estagiário(s):  
Ingrid Rodrigues Quintanilha 

 
A montagem de cadernos de colagens de fotografias e textos é uma prática que 

atravessa deferentes atividades. Seja como prática profissional de registro das 

observações empíricas ou como suporte para reflexões subjetivas, a escrita e o 

agrupamento de imagens em cadernos ocorre como um processo fragmentário em 

que as imagens vão sendo incorporadas gradativamente. Nesse movimento, as 

imagens são deslocadas dos seus lugares de origem para serem articuladas com 

outras imagens e textos, criando um conjunto homogêneo com elementos de origens 

diversas. Por meio do gesto de aproximação entre o visível e o dizível, os alunos de 

Jornalismo e Relações Públicas vão sendo estimulados a usarem o caderno como um 

laboratório de experimentação que servirá como base para se pensar a construção 

de uma relação entre palavras e imagens. Aplicado como prova final para os alunos 

do segundo período de Comunicação, o objetivo da prática é estimulá-los a pensar a 

fotografia como um tipo de escrita cujas características singulares estimula a pensá-

la fora dos códigos e relações que ela possa estabelecer. O projeto estimula a 

criatividade dos alunos, trabalhando sua subjetividade, este fato faz com que eles 

consigam expressar seus sentimentos sobre vários fatos, seja de seu cotidiano ou 

não. Os cadernos costumam a revelar muitas surpresas, em relação a temática, pois 

cada aluno trata de forma única o seu objeto de pesquisa. Ainda que mais alunos 

falem sobre a mesma coisa, as abordagens costumam a ser diferenciadas pela visão 

de cada um sobre o assunto. A atividade de reprodução é muito importante, pois ela 

perpetua a memoria dos alunos que estão passando pela faculdade de comunicação. 

Estes relatos vão de sentimentos, muito particulares, a fatos históricos nacionais e 

internacionais, como por exemplo a luta feminina, questões raciais, relatos de família, 

entre outras coisas. Preservar a nossa memória é essencial para compreender o 

passado e construir um futuro melhor a todos. Para a reprodução do material é feito 

um mini vídeo mostrando cada página do caderno, este meio é o ideal, pois ele 

preserva sua materialidade. Com o vídeo o expectador pode ter a experiência, quase 

que presencial, de folear os scrapbooks, ter noção da gramatura do papel, das 

texturas que o compõem, etc. Todo este conteúdo pode ser encontrado no youtube, 

com isso qualquer pessoa pode conferir de perto a produção dos alunos. O laboratório 

de fotografia visa preservar a memória da fotografia analógica, entendemos a 

importância dos caminhos que nos fizeram chegar até ao digital e os cadernos são 

um meio para tal. Com os cadernos os alunos podem ter noção de como é importante 

a construção de uma imagem, remetendo aos primórdios da fotografia, onde tudo 

era feito de forma manual. Eles também pode despertar o interesse ao mundo da 

fotografia analógica. 

 
E-mail: pimenteleandro@hotmail.com 
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AGENC - AGENCIA DE NOTICIAS CIENTIFICAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GERALDO GARCEZ CONDÉ 

Estagiário(s):  
Barbara Coelho de Almeida Leite 

 
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. Desde 2000, 

quando se transformou em uma agência de notícias científicas, com o sigla AGENC, 

passa a ser, ela própria, produtora de pesquisa na área do jornalismo científico, teoria 

da comunicação e tecnologias digitais .. Exemplo disto é o projeto "Tecnologias da 

Comunicação: tratamento da informação jornalística na rede", de criação de software 

de conteúdo semântico digital que permite a indexaçâo temática e a busca por 

conteúdo no interior do site da AGENC. O projeto recelbeu apoio da FAPERJ, em 2003, 

e vem sendo aplicado até hoje. A AGENC dá continuidade à antiga Agência UIERJ de 

Notícias - AUN, criada em 1995, pela professora Luiza Mariani, visando a formação e 

integração dos alunos de jornalismo. O curso de jornalismo da UERJ foi pioneiro na 

criação de uma agência de notícias, no Rio de Janeiro, e recebeu o primeiro lugar na 

premiação da Expocom, no Congresso da INTERCOM de 1997. Em 2000 a agência 

passa a ser coordenada pelo professor João Pedro Dias Vieira, mestre em Ciência da 

Informação, quando foi transformada em uma agência de notícias científicas .. Passa, 

então, a ser disponibilizada na rede, e entra na fase de produção de pesquisa. Com 

o projeto de criação de um software de indexação de conteúdo, a AGENC passa a ter 

disponíveis os artigos antigos indexados. Em 2005 a AGENC passa a produzir um 

programa de telejornal ismo científico transmitido pela UTV/UERJ, o programa 'Tubo 

de ensaio" e a produzir notícias científicas para serem transmitidas pela rádio digital 

da UERJ (www.uerj.br) No atual estágio de desenvolvimento da AGENC, pretendemos 

continuar a produzir pesquisa na área do jornalismo científico, dar periodicidade ao 

programa Tubo de Ensaio; aperfeiçoar o software de banco de dados, incluindo 

copyriçht de fotografias de ciências produzidas pela equipe de pesquisadores e 

alunos; disponibilizar no site da AGENC fotografia, som e imagens em movimento. É 

importante acrescentar que a compra de copyright de imagens científicas encarece, 

e de certa forma inviabiliza, as publicações científicas da Universidade. A produção 

de imagens científicas é um antigo projeto da UERJ. Podemos dizer que o que 

caracteriza e distingue a AGENC é a produção de pesquisa não só na área do 

jornalismo científico, mas na teoria do jornalismo, tecnologias da comunicação e de 

conhecimento humanístico. Na área humanística, podemos destacar a interligação da 

AGENC com projeto "Crônicas e Cronistas" de memória da cidade do Rio de Janeiro, 

e com o projeto "Programa Campus - pesquisa e estudo de conteúdos culturais para 

a produção de programas de televisão" cujo objetivo é dar subsídios culturais e 

históricos para os programas produzidos pela UTV/UIERJ 

 
E-mail: garcezconde@ibest.com.br 
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AUDIOLABGEO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GISELE VAZQUEZ SOBRAL 

Estagiário(s):  
Nicolle Meira Bittencourt Siqueira Ramirez dos Santos 

 
As tecnologias de informação e comunicação, sobretudo a universalização da 

telefonia móvel, possibilitaram, na última década, o surgimento das chamadas mídias 

locativas, que rearticulam a comunicação a partir de sistemas de 

georreferenciamento. A localização do usuário de telefones celulares inteligentes é 

determinada por sistemas globais de posicionamento (GPS), possibilitando o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. O presente projeto busca suprir parte 

da demanda por conteúdo em áudio para smartphones por meio da criação de 

conteúdo radiofônico georreferenciado, específico para a cidade do Rio de Janeiro, 

enfocando aspectos da história social e cultural, pontos de interesse geográfico e 

arquitetônico de bairros, ruas e locais de grande visitação. O AudioLabGeo é um 

aplicativo de áudio digital com conteúdos radiofônicos sobre pontos de interesse 

histórico, geográfico, social e/ou cultural, geolocalizados por Global Positioning 

System (GPS). Uma versão beta, já disponível em sistema Android, oferece 

conteúdos em áudio sobre mais de 130 locais do Rio de Janeiro e Niterói acessados 

pela localização do celular ou qualquer outro dispositivo móvel do ouvinte, através 

de integração com o Google Maps, e também por busca em categorias específicas, 

como Endereços Cariocas, História e Memória, Espaços Culturais e Lazer/Esportes. 

Este inédito projeto de rádio em mídia locativa foi desenvolvido em parceria pelo 

AudioLab (Laboratório de Áudio) da Faculdade de Comunicação Social (FCS) e pelo 

Laboratório de Ciências da Computação (LCC) do Instituto de Matemática e 

Estatística (IME) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – ambos 

constituídos como Unidades de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) cadastradas no 

Departamento de Inovação (InovUerj). Todo o conteúdo está sendo desenvolvido por 

uma bolsista, por alunos da disciplina Comunicação em Rádio (2º período dos cursos 

de graduação em Jornalismo e em Relações Públicas) e por colaboradores do 

Laboratório de Áudio (AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ). O AudioLab conta com um 

operador de áudio e uma funcionária de nível superior (jornalista e coordenadora), 

que assistem a produção de reportagens e programas pelos estudantes de Jornalismo 

e de Relações Públicas da FCS/UERJ. Além de dar continuidade ao mapeamento da 

cidade do Rio de Janeiro, já iniciamos o de Niterói e estabelecemos contatos a fim de 

firmar parcerias com Faculdades de Comunicação de Universidades localizadas em 

outras cidades e estados para que possamos disponibilizar a tecnologia para o 

desenvolvimento do projeto. Instituições como a UFRJ, a UFMA (Imperatriz), a UFOP 

e a UFMT, em parceria com o AudioLab já começaram a produzir conteúdos de suas 

respectivas localidades. 

 
E-mail: gisele-sobral@uol.com.br 
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CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS MEIOS INFORMATIOZADOS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FABIO MARIO IORIO 

Estagiário(s):  
Ingrid Rodrigues de Oliveira 

 
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. Como exemplo, desta atividade, temos a transmissão da 

cerimônia de posse do Governador Sérgio Cabral como Chanceler da UERJ. O Projeto 

CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS MEIOS INFORMATIZADOS visa, assim, 

prioritariamente, a formação dos alunos de graduação em jornalismo, por meio das 

atividades laboratoriais, a divulgação da produção científica produzida pelas 

diferentes unidades da UERJ, e a pesquisa na área das novas tecnologias e linguagens 

jornalísticas. Desde 2004, demos início à produção de multimídia, primeiramente com 

a realização de CDs com imagem em movimento, som e texto; posteriormente 

passamos a produzir DVDs, em que se procura a sinergia entre texto e imagens em 

movimento. O projeto foi pioneiro na realização de livros acompanhados de CD-Rom 

(com a reprodução das imagens e debates realizados durante os eventos) e DVDs de 

congressos e encontros. Em parceria com o Centro de Tecnologia Educacional - CTE, 

foi realizado uma série de programas informativas (Palavra Cruzada) e um programa 

de jornalismo científico para televisão (Tubo de Ensaio e Minuto Agenc), hoje 

desativados. O programa Tubo de Ensaio, realizado pela AGENC, visa a transmissão 

de conteúdos científicos realizados pelas diferentes áreas de pesquisa da UERJ em 

programas de televisão. O programa vai voltar a ser transmitido no formato para 

televisão digital, através da televisão digital do Departamento de Jornalismo. Agora 

conta com mais 3 agencias: Noticias da Vila, que é uma agencia de bairro; O UERJ-

viu, uma agencia de cultura; e o Ajesportes, uma agencia esportiva. 

 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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DIALOGIAS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELO ERNANDEZ MACEDO 

Estagiário(s):  
Pedro Henrique Alves Patreniere 

 
O Laboratório de Comunicação Dialógica tem como objetivo oferecer apoio e trocar 

conhecimentos com grupos de comunicação e cultura que realizam atividades de 

comunicação horizontal, não hierárquica, em rede, reconhecidas pelas categorias de 

“comunicação comunitária”, “alternativa”, “popular ou dialógica”. Seu principal 

projeto, intitulado “Dialogias - assessoria e pesquisa com grupos de comunicação 

comunitária do Estado do Rio de Janeiro”, consiste na prestação de assessoria e na 

realização de pesquisas junto a grupos que vem desenvolvendo atividades de 

comunicação comunitária no Estado do Rio de Janeiro. A partir do trabalho realizado 

junto a esses grupos, vem sendo elaborados artigos científicos, seminários, cursos e 

filmes documentários que procuram sistematizar os conhecimentos gerados. No que 

se refere às nossas referências metodológicas, o conceito de dialogia, fundamental 

para o LCD, não define apenas um campo de estudo, no qual estariam enquadradas 

determinadas práticas comunicacionais. A noção de dialogia define os pressupostos 

do nosso trabalho, baseado na busca por uma construção mais horizontal do 

conhecimento e no reconhecimento da capacidade dos atores sociais contribuírem 

para a compreensão do seu próprio universo. Assim, nosso método de trabalho é 

definido por uma busca incessante pela construção de interfaces efetivamente 

dialógicas entre o Laboratório e os grupos estudados, assim como entre os membros 

da nossa equipe. O LCD não pretende, portanto, estabelecer relações com os 

comunicadores assumindo o papel de um narrador distanciado, que objetivaria esses 

atores sociais a partir de conceitos, métodos e formas de representação concebidas 

exclusivamente por nós, enquanto pesquisadores e produtores do conhecimento. Em 

oposição a isso, buscamos estreitar os laços com os grupos pesquisados, que são 

convidados a participar e interagir com os processos de construção dos projetos e da 

realização dos mesmos, visando o fortalecimento dessas práticas e promovendo um 

processo de permanente atualização metodológica. O planejamento, o 

gerenciamento e a avaliação destas atividades são discutidos em reuniões quinzenais 

de três horas de duração cada, sendo sempre exigida a presença de todos os 

bolsistas. Além destas chamadas reuniões ordinárias, são realizadas diversas 

reuniões extraordinárias para o desenvolvimento de tarefas específicas, das quais 

participavam somente os envolvidos com as mesmas. As atividades são distribuídas 

e executadas de acordo com os interesses e capacidades individuais vis a vis as 

necessidades e urgências do Laboratório. A partir desta perspectiva, os membros do 

LCD podem participar de uma gama bastante diversificada de atividades relacionadas 

ao trabalho na área da comunicação comunitária e alternativa. 

 
E-mail: marcelo.ernandez@gmail.com 
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ECONOMIA GLOBAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 2018-2019 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Economia / Economia do Bem-Estar 

Social 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INST MULTIDISC. DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BRUNO MIRANDA NEVES 

Estagiário(s):  
Maria Luiza Gomes da Silva Rosa 

 
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA A Cátedra e Rede UNESCO sobre Economia Global 

e Desenvolvimento Sustentável (REGGEN) foi fundada em 1997, estando sediada no 

IFHT-UERJ, e, articula o Programa Desenvolvimento e Educação – Theotonio dos 

Santos. A escolha do IFHT se deve as possibilidades de atendimento devido ao know 

how em atividades com mediação tecnológica. O corpo técnico pedagógico do 

Instituto está disponível a contribuir permanentemente com as atividades. E 

desenvolve pesquisas e articula uma rede internacional de investigadores e 

instituições associadas. Promovemos atividades nos formatos de cursos, seminários, 

ciclos de debates, mesas redondas, etc. bem como suas divulgações nas diferentes 

mídias. Ao reunir parceiros de instituições de ensino e pesquisa, sociedade civil e 

governos, incrementamos projetos desta Universidade dentro da rede de 

colaboração. Outra contribuição primordial é a inclusão de estudantes secundaristas, 

de graduação e pós-graduação da própria UERJ, contribuindo na formação e 

qualificação de jovens pesquisadores. O IFHT, o PPFH, o CEH e o CCS são os principais 

lócus internos para o desenvolvimento de nossos fazeres. Voltando-se, 

particularmente, para a construção de um desenvolvimento sustentável, capaz de 

estabelecer padrões de riqueza e poder democratizantes. Desejamos 

institucionalizar, ainda mais, as relações da REGGEN/UNESCO com a UERJ, 

mormente, através de pesquisa, ensino e extensão, além da editoração da Revista 

Desenvolvimento e Civilização. OBJETIVOS Objetivo geral: Promover atividades de 

interlocução dos resultados de parcerias estabelecidas através de conexões entre 

centros de pesquisa e docência de todos os continentes para realizar estudos 

sistemáticos sobre o processo de globalização e sua articulação com as realidades 

regionais e nacionais. Objetivos específicos: A) Os estudos empírico e teórico do 

processo de globalização e suas principais tendências e impactos sobre as formas de 

articulação da economia mundial; B) O acompanhamento permanente dessas 

tendências e impactos nos níveis global e regional; C) A conexão entre a análise 

estrutural e o comportamento mais imediato da economia global, de maneira a 

avaliar as conjunturas e seus prováveis desdobramentos, com especial ênfase nos 

seus impactos regionais, nacionais e locais; D) promoções de cursos de extensão nas 

suas variadas modalidades e a depender das condições das instituições parceiras; E) 

realizar atividades de curta duração junto aos diferentes atores atendidos pela 

REGGEN e seus parceiros; F) agregar servidores e estudantes da UERJ no 

planejamento e execução. METODOLOGIA O apoio de graduandos é essencial tanto 

para a qualidade do projeto, quanto para a qualificação de profissionais de alto nível 

inseridos em contextos e relações internacionais. Isto porque, reunimos um grupo 

internacional de instituições e pesquisadores com grande experiência. 

 
E-mail: bmirandaneves@yahoo.com.br 
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EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES - LABORATORIO DE EDITORAÇÃO 

ELETRONICA - LED 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GERALDO GARCEZ CONDÉ 

Estagiário(s):  
Guilherme Calafate dos Santos Silva 

Joao Victor Brandao Camargo 

 
O Laboratório de Editoração Eletrônica (LED) é um setor fundamental para a 

formação os estudantes, bem como para o desempenho tecnológico da Faculdade de 

Comunicação Social. Todos os projetos de informatização, criação de produtos de 

novas linguagens, novas habilitações na área do jornalismo impresso e digital foram 

gerados dentro do Laboratório. Pesquisa avançada (lato sensu) na área de 

organização inteligente de sites com indexação de conteúdos e busca temática; lª 

agência nacional universitária de jornalismo científico (Agência UERJ de Notícias 

Científicas); agência especializada na cobertura de editaria cidade (Agência Notícias 

da Vila), agência de jornalismo cultural e crítica de cinema (Uerjviu) e agência de 

jornalismo esportivo (Ajesportes) e apoio ao projeto de extensão AMOPAULA RAMOS. 

No LED iremos alocar o chefe de reportagem aluno, já que este é responsável por 

todas as reportagens das agências de notícias e também dos outros projetos de 

jornalismo. Este bolsista deve necessariamente ter experiência em estágios externos 

e ter interesse em se manter internamente na Uerj até sua formatura, por exemplo, 

ou seja, deve ser um aluno de jornalismo que esteja nos dois últimos períodos. As 

atividades desenvolvidas pelo Projeto não são interrompidas e todas obedecem a um 

fluxograma de suas publicações e atualizações. Orientação do processo de 

editoração, supervisão das etapas de produção editorial, contato com autores, 

distribuição interna (para autores, departamento e Laboratórios da FCS, e órgãos da 

UERJ) e externa (Biblioteca Nacional, instituições e rede de 

colaboradores).Preparação de originais, revisão, redação, supervisão editorial de 

revistas, livros, boletins para outras unidades da UERJ. Preparação de originais, 

revisão, redação, supervisão editorial de livros de professores da FCS. Revisão de 

todas as publicações dos alunos da graduação. Editoração da produção gráfica do 

LED. Editoração de plotters. Criação de folders, cartazes, material gráfico. 

Logomarcas; Projeto Gráfico; Suporte técnico-acadêmico para disciplinas do curso de 

graduação da FCS. Preparação de material visual - seminários, encontros, etc. 

Diagramação de todas as produções gráficas da FCS, de outras unidades e clientes. 

- Redação e revisão dos materiais produzidos pelo LED (Revista, jornais informativos, 

Aconteceh, infoled) - Acompanhamento gráfico dos materiais. Editoração eletrônica 

dos jornais laboratórios da FCS. Assistência técnica, gerenciamento de parte 

administrativa, disponibilazação online de todas as agencias vinculadas ao projeto 

(AGENC, Noticias da Vila, Ajesportes e Uerjviu) 

 
E-mail: garcezconde@ibest.com.br 
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ESPORTE NO AR 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GISELE VAZQUEZ SOBRAL 

Estagiário(s):  
Gustavo da Silva Vicente dos Santos 

 
Desdobramento do projeto “UERJ no Ar – O Rádio como Apoio à Inclusão Social e à 

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico”, iniciado em 2009 no Laboratório 

de Áudio (AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (FCS/UERJ), o projeto “Esporte no Ar” consiste na produção e 

distribuição de conteúdos radiojornalísticos sobre aspectos das atividades 

desportivas pouco explorados pela mídia de referência, tais como: pesquisas 

científicas (preparação física de atletas, nutrição, medicina, psicologia, 

comunicação), políticas públicas, marketing e negócios esportivos. A oferta de 

alternativas críticas de informação esportiva cresceu em importância diante da 

realização de megaeventos no Rio de Janeiro, notadamente a Copa do Mundo de 

2014 e a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016. Ainda usamos o viés do esporte para 

tratar de temas como gênero, preconceito, política. Para a realização de reportagens 

o bolsista desenvolve atividade de pesquisa, seleção de fontes, roteiro e produção de 

entrevista, decupagem de material sonoro, seleção de sonoras e texto da 

reportagem. O coordenador faz a revisão do texto e o bolsista grava a locução e 

acompanha a edição do material que é realizada pelo técnico de áudio do Laboratório. 

Todo o material produzido pelo bolsista e eventuais colaboradores são postados no 

perfil do AudioLab FCS/UERJ no portal colaborativo RadioTube, que movimenta uma 

rede de centenas de rádios comunitárias, educativas, públicas e/ou universitárias de 

todo o país, assim como no site do Audiolab (www.audiolab.uerj.br) e na página do 

Audiolab no Facebook. Entre as reportagens produzidas mais recentemente 

destacamos: *A ascensão do Facebook nas transmissões esportivas - 

http://152.92.4.92/audiolab/?p=5111 *Golzinho Feminino na Quinta da Boa Vista - 

http://152.92.4.92/audiolab/?p=4983 *A distância entre a seleção brasileira e os 

torcedores - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4709 *A Copa do Mundo além das 4 

linhas *As mídias sociais e as comemorações dos gols -

http://152.92.4.92/audiolab/?p=4202 *A importância da psicologia no cenário 

esportivo - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4181 Uma parceria com a Rádio 

Nacional também aumentou a visibilidade da produção no AudioLab FCS/UERJ, 

oferecendo vitrine importante para pesquisas desenvolvidas na UERJ que muitas 

vezes não encontram espaço para divulgação na mídia comercial. O projeto Esporte 

no Ar ainda integra atividades de ensino, pesquisa e extensão, articulando-se ainda 

com o Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte (LEME), liderado pelo professor 

Ronaldo Helal, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM/UERJ). 

 
E-mail: gisele-sobral@uol.com.br 
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ESTAGIAR NO LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA SIGNIFICA 

ALIAR OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM SALA DE AULA COM AS 

PRÁTICAS DE MERCADO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NICOLAU JOSE CARVALHO MARANINI 

Estagiário(s):  
Ana Paula da Silva Santelli 

 
INTRODUÇÃO: Laboratório de graduação e extensão, o Laboratório de Comunicação 

Integrada (LCI), subordinado ao Departamento de Relações Públicas, tem em sua 

equipe alunos, professor e profissionais do campo da comunicação e design. O LCI 

presta serviços de comunicação às unidades da UERJ assim como à comunidade 

externa. Como laboratório de graduação, o LCI é utilizado como sala de aula em 

diferentes disciplinas do curso de Relações Públicas, como Comunicação Comunitária, 

Assessoria de Imprensa, Projetos Experimentais, Produção Gráfica, Instrumentos de 

Relações Públicas, Organização de Eventos e Cerimonial e Redação para Multimídia 

II. OBJETIVOS: Estabelecer e evidenciar a interdependência entre teoria e prática, 

servindo como elo e instrumento de aplicação ao conhecimento adquirido em sala de 

aula; Contribuir para o enriquecimento da formação discente; Oferecer aos alunos a 

vivência prática de trabalhos de comunicação integrada e produção gráfica, oriundos 

das comunidades interna e externa da UERJ, por meio da prestação de serviços de 

qualidade acessíveis. METODOLOGIA: Inicialmente, é realizada uma reunião com o 

cliente, na qual diagnosticamos os seus anseios a partir do maior número de 

informações possíveis (briefing). A seguir, a equipe do LCI faz uma avaliação para 

checar se pode atender o cliente integralmente ou parcialmente. Em seguida, é 

apresentado ao cliente uma proposta de trabalho, constando prazo de entrega. Após 

a sua aprovação, as atividades começam a ser desenvolvidas pelos bolsistas 

(graduação e extensão) sob a supervisão dos coordenadores. ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS: Organização de eventos: palestras, seminários, oficinas etc; 

Criação de peças gráficas: cartazes, banners, filipetas, faixas e material de papelaria 

institucional (cartão de visita, papel timbrado, envelope, crachá e pasta); Campanhas 

de comunicação: institucional, de marketing e utilidade pública; Criação de Naming 

e de Marcas; Fortalecimento de marcas e imagem empresarial; Divulgação e 

assessoria de imprensa: planos de mídia, press release, contato com a imprensa e 

clipping; Criação e manutenção de sites de internet e outros produtos web (hotsites, 

e-flyers); Projetos de comunicação interna (manutenção e atualização: dos murais 

físicos, dos sites da FCS e do LCI, das páginas do LCI e da FCS no Facebook; do perfil 

do LCI no Instagram). RESULTADOS ALCANÇADOS: No LCI, além de se colocar em 

prática o que o bolsista aprende na faculdade, também ocorre o aprendizado daquilo 

que é demandado pelo mercado. O laboratório também preza pelo ensinamento de 

uma postura profissional. Tudo isso faz com que o bolsista se torne mais seguro em 

relação ao exercício da profissão, adquirindo prática nas atividades desenvolvidas 

(ver tópico anterior), impactando positivamente em sua formação acadêmica. 

 
E-mail: nicolau.maranini@gmail.com 
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LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO, CIDADE E CONSUMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Teoria da Comunicação 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RICARDO FERREIRA FREITAS 

Estagiário(s):  
Douglas Vinicius Alves Barrozo 

 
INTRODUÇÃO O Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo foi fundado em 

2012, com recursos da Faperj, e é coordenado pelo professor Ricardo Freitas desde 

sua criação, estando vinculado à linha de pesquisa “Cultura das Mídias, Imaginário e 

Cidade” do PPGCom/UERJ. No campo de ensino e pesquisa, o Lacon fornece suporte 

aos trabalhos de Mestrado e Doutorado orientados pelo coordenador, além de ser 

responsável por duas disciplinas da graduação (“Comunicação e Sociedade” e 

“Estágio Supervisionado Lacon”). Promovemos também atividades de extensão, 

desenvolvidas através de parcerias com outros laboratórios dentro e fora da 

Universidade. Entre 2012 e 2019, pesquisadores vinculados ao laboratório 

publicaram diversos livros e artigos sobre as temáticas da cidade, do consumo e dos 

megaeventos. Com a progressiva consolidação do Lacon, houve um crescimento da 

oferta de disciplinas e das pesquisas vinculadas a essas temáticas na graduação e na 

pós. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA. Clipping da imprensa sobre 

notícias ligadas às áreas de pesquisa; Participação no grupo de estudo e reflexão 

acerca dos temas pesquisados; Auxílio na organização de atividades de extensão; 

Produção de conteúdo para redes sociais e site; Elaboração de textos para o blog do 

laboratório; Auxílio na organização e realização de atividades e eventos de caráter 

acadêmico; Auxílio na construção de projetos para submissão a editais de fomento e 

prêmios; . Auxílio na condução de uma disciplina eletiva restrita ligada ao laboratório 

(Estágio Curricular Supervisionado). RESULTADOS Dentre os eventos produzidos nos 

anos de 2018 e 2019, destacamos “Marx e Mídia: o legado do autor para a 

Comunicação” (08/2018), “imaginaRIO: pensando a cidade pós-megaeventos 

(11/2018; parceria com o Laboratório Cidades Criativas/ESPM), “BERRO! Expressão 

e Comunicação LGBT+” (05/2019) e “I Seminário Intercidades: consumos e 

imaginários urbanos do Rio a Fortaleza” (05/2019; parceria com o laboratório 

Giceu/UFC). Outra importante frente de atuação do laboratório está nas novas mídias 

e na possibilidade de disseminação do conhecimento acadêmico produzido para fora 

da Universidade. Publicamos regularmente conteúdo em nosso site, no blog e nas 

redes sociais, tendo sempre como norte a divulgação científica. Produzimos também 

um podcast, o “La.Con.Quem?”, e duas newsletters mensais – o boletim do Lacon e 

o boletim do Observatório imaginaRIO. Ainda em 2018, fomos contemplados pelos 

editais de “Apoio às Universidades Estaduais - UERJ, UENF e UEZO - 2018” (Faperj 

nº 12/2018) e de “Auxílio à Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de 

Inovação – ARC” (Chamada CNPq/FINEP/FNDCT Nº 06/2018). 

 
E-mail: rfreitas@uerj.br 
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NOTICIAS DA VILA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA DE MIRANDA IORIO 

Estagiário(s):  
Gabriela Paredes Zambrano Brasil 

 
NOTICIAS DA VILA A agência "Notícias da Vila" é um projeto acadêmico do 

Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UERJ com tecnologia 

e design do Laboratório de Editoração Eletrônica (LED). Sua área de abrangência 

envolve as regiões de Grande Tijuca (Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, Grajau, São 

Crstovão). O principal intento do projeto é formar os alunos do curso de Comunicação 

Social para a cobertura de fatos com alcance que ultrapasse os muros da 

universidade, estabelecendo assim um contato entre graduandos e população. O 

noticiário, da pauta à edição, é concebido por alunos supervisionados por 

professores. Dividimos nossas editarias em: Memória, Esporte, Cotidiano, Ciência, 

Educação & Saúde e Cultura. Vale lembrar que se trata de um trabalho em que a 

veiculação da informação tem a Internet como meio de edição, enquadrando o 

treinamento no contexto do webjornalismo. Todo o material disponibilizado on line 

pode ser utilizado ou reproduzido nos mediuns de imprensa, rádio, televisão e 

internet, desde que citada a fonte: Notícias da Vila. O objetivo deste projeto é 

fortalecer nos alunos dos cursos de Jornalismo o lado de repórter de cada um deles 

ao construirem uma pauta, saber distinguir uma fonte, exercitar a forma de uma boa 

entrevista, verificar o seu comportamento em relação à ética e às diversas formas 

de pesquisa para uma apuração mais consistentes. As bases teóricas estão 

relacionadas às teorias do Agenda Setting, News Making, Teoria Funcionalista, 

Culturológica e Escola de Frankfurt, bem como ao estudo sistemático da Ética 

Jornalística e da Legislação, com foco na Lei de Direitos Autorais e no 'Da 

Comunicação' da Constituição. Treinamento em jornalismo com a cobertura de 

acontecimentos e fatos que ocorrem na região da Grande Tijuca, fazendo com que 

os moradores tenham informações do que ocorre em seu bairro, informações estas 

que, por vezes, não são consideradas de grande importância para os veículos de 

comunicação da grande imprensa. A editoria cidade em qualquer meio de 

comunicação noticioso é considerada uma das mais importantes e de difícil atuação. 

Treinar alunos nesta especificidade vem sendo considerado um desafio e mesmo 

pode-se afirmar que constitui-se em uma deficiência da habilitação jornalismo das 

faculdades de Comunicação. A Agência Notícias da Vila foi criada com o objetivo de 

começar a discutir esta editoria, utilizando a estratégia de cobertura de bairro e 

arredores da Universidade. A agência Notícias da Vila já existe há seis anos e meio. 

Da mesma forma que a Uerjviu e a Ajesportes, o Notícias da Vila aloca estagiários de 

outros projetos do LED. A proposta é aumentar a periodicidade para diária de modo 

a ter material de renovação ou mesmo de estoque para o caso de imprevistos. 

 
E-mail: patriciaiorio@globo.com 
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PROGRAMA CAMPUS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FABIO MARIO IORIO 

Estagiário(s):  
Yasmim Couto da Silva 

 
O projeto é realizado em parceria com o Departamento de Jornalismo e o CTE - 

Centro de Tecnologia Educacional - e tem um duplo objetivo: a produção de assuntos 

culturais para o programa Campus e demais programas do CTE e a preparação dos 

alunos de jornalismo para a produção, o estudo de conteúdos e preparação de pautas 

e roteiros culturais para televisão e vídeo. O objetivo é fazer com que a partir do 

pequeno núcleo dos alunos estagiários do Cetreina o estudo de conteúdos se estenda 

a um conjunto maior de estudantes da FCS. O projeto faz parte de uma filosofia para 

a área de comunicação, adotada pela nova reitoria, que visa a integração dos 

estudantes e professores da FCS com o Centro de Tecnologia Educacional. Nada 

melhor do que os estudos sobre a cultura, para estimular esta parceria. Com este 

objetivo o Projeto aprofundamento os estudos culturais, a partir da confluência entre 

literatura e jornalismo. O recorte sobre a literatura e a crônica não tem por objetivo 

a preparação de programas literários, mas de fornecer subsídios culturais 

constextualizados, que sirvam de enquadramento para os programas de natureza 

cultural - trata-se da busca de uma semântica para os programas de televisão. O 

projeto afasta-se, pois, de uma visão instrumental e tecnológica da televisão, 

valorizando os conteúdos e os significados sócio-culturais. Esta, aliás, deve ser a 

tônica de uma televisão universitária. A base reticular que dá sustentação ao projeto 

é a pesquisa em literatura e na crônica jornalística, que está no centro da questão 

da informação desde tempos anteriores ao aparecimento da Imprensa. A proposta 

visa valorizar a programação cultural, através da elaboração de roteiros que sejam 

um diferencial na programação televisiva no Rio de Janeiro. Neste sentido, temos 

exemplos históricos, muito enraizados na cultura brasileira, que apontam para a farta 

contribuição da literatura no campo do jornalismo. O presente projeto se propõe a 

um resgate das raízes sócio-culturais brasileiras, e a uma análise teórico-crítica, de 

caráter transdisciplinar - a partir dos olhares antropológicos, sociológicos, literários 

e comunicacionais - que lance um novo olhar sobre a sociedade contemporânea 

Produzir pautas e roteiros que inovem a linguagem televisa, na área cultural. a 

formação dos O objetivo específico do projeto é a produção de conteúdos culturais, 

a partir das pesquisas e dos conhecimentos gerados no âmbito da Universidade do 

Estado do Rio de janeiro. para a produção de programas de televisão e de vídeo Além 

de divulgar todos os assuntos pertinentes à formação universitária, faz um 

intercâmbio entre instituições acadêmicas em nível nacional e internacional. 

 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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PROGRAMAS ELOS DE CIDADANIA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOAO PEDRO DIAS VIEIRA 

Estagiário(s):  
Allexia dos Santos Silva 

Amanda de Araujo Torres Gabriel 

 
Ecos Urbanos é um site de jornalismo socioambiental urbano com reportagens feitas 

por estudantes de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da UERJ sob a 

orientação de um professor. Seu principal objetivo é contribuir, através deste 

instrumento pedagógico, para formar jornalistas com uma visão socioambiental 

crítica. O espaço dedicado hoje as questões ambientais, principalmente com a 

discursão em relação ao codigo florestal indica uma forte tendência de esse assunto 

ter prioridade no jornalismo em seus diversos meios de comunicação. Por este motivo 

acreditamos que as midias sociais, sob infoque jornalistice, seja uma forma de 

preparar nossos dicentes para este novo mundo. A Agencia do programa Elos de 

Cidadania da Faculdade de Comunicação Social da uerj foi criada para o treinamento 

na cobertura sobre o meio ambiente, área fundamental para o equilíbrio no meio 

ambiente, tanto do ponto de vista do mercado nacional e internacional da profissão 

quanto da formação de cidadania. A motivação para este projeto se dar por conta do 

movimento da sustentabilidade. Dentro de uma nova visão ambientalista as 

discussões atualmente envolvem questões também sociais, isto é, hoje o assunto em 

voga é a sócio-ambientalidade. São muitas as áreas em que providências 

relacionadas a preservação do ambiente envolvem sérios desafios sociais, como, por 

exemplo, remoção de comunidades que vivem entorno de áreas a serem 

preservadas. Preparar os alunos para os dois novos mercados em expansão: meio 

ambiente e redes sociais, sob enfoque jornal isco. Outra forte preocupação é de levar 

aos receptores a construção da cidadania como fonte de solução para esse assunto. 

Capacitar os alunos para trabalhar com agencias de meio ambiente. Todas as pessoas 

que se interessem pelo assunto e aqueles que devem entender que a sua pratica 

cidadã é que poderá forçar as autoridades a tomarem providências. Veículos de 

comunicação, jornalistas, professores de áreas e afins e públicos interessados em 

meio ambiente. Os alunos farão pesquisas e reportagens, no entorno da UERJ, para 

disseminar as informações. Dentre nossas fontes utilizaremos os diveros cursos e 

pesquisas acadêmicas realizadas em nossa universidade. Sugestões de pauta para 

reportagens, apuração de matérias e fontes, elaboração de textos e conteúdo de 

multimídia. Desenvolver o plano de comunicação; consolidadas e iniciar contatos; 

realizar coberturas de inventos de meio ambiente Pesquisas, reportagens e 

entrevistas de fevereiro a dezembro com atualização dos sites duas vezes por 

semana. 

 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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RADIOATIVIDADE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GISELE VAZQUEZ SOBRAL 

Estagiário(s):  
Lucas Soares da Luz de Lima 

 
O Radioatividade é um programa de rádio mensal produzido por alunos da disciplina 

Radiojornalismo e por bolsista de Estágio Interno Complementar do Laboratório de 

Áudio (AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (FCS/UERJ) desde 2004. Constitui importante vitrine para a produção 

radiojornalística da Universidade voltada para o público externo. O programa – um 

radiojornal com 6 a 8 minutos de duração – é postado no site do Audiolab 

(www.audiolab.uerj.br), na página do Audiolab no Facebook e ainda tivemos a 

experiência de fazer alguns programas ao vivo na Rádio Uerj 

(www.radiouerj.com.br), em uma parceria com o Centro de Tecnologia Educacional 

da Uerj. O projeto é desenvolvido no Laboratório de Áudio (AudioLab) da Faculdade 

de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ), que 

se consolidou nos últimos sete anos como um núcleo de produção de conteúdos 

jornalísticos e educativos em áudio digital para distribuição gratuita entre rádios 

comunitárias, públicas e/ou educativas de todo o país, via internet. Todo conteúdo 

produzido – inclusive os programas Radioatividade – é postado no portal colaborativo 

Radiotube, que movimenta uma rede de mais de 600 rádios comunitárias, além de 

centenas de outras emissoras públicas, educativas e/ou universitárias e movimentos 

sociais. Essa parceria com o Radiotube nos possibilita contribuir para a 

democratização do acesso à informação qualificada, mediante distribuição gratuita, 

a centenas de rádios comunitárias e emissoras educativas de todo o país, de 

conteúdos jornalísticos em áudio digital enfocando temáticas raramente presentes 

nos grandes meios de comunicação privados, como a inclusão social e a divulgação 

científica e tecnológica. Para a realização de cada programa o bolsista desenvolve 

atividade de pesquisa, seleção de fontes, roteiro e produção de entrevista, 

decupagem de material sonoro, seleção de sonoras e texto da reportagem. O 

coordenador faz a revisão do texto e o bolsista grava a locução e acompanha a edição 

do material que é realizada pelo técnico de áudio do Laboratório. Procura-se, com o 

projeto, proporcionar aos alunos um espaço de reflexão sobre o fazer jornalístico e o 

papel da mídia sonora, integrando atividades de extensão e pesquisa, desenvolvidas 

no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (stricto sensu) e de 

Pós-Graduação em Jornalismo Cultural (lato sensu). Entre os últimos programas 

produzidos destacamos: *Violência Obstétrica - 

http://152.92.4.92/audiolab/?p=5249 *Aids: conservadorismo, preconceito e 

aumento de infectados - http://152.92.4.92/audiolab/?p=5177 *Rio de Milícia - 

http://152.92.4.92/audiolab/?p=5120 *A escola na mira - 

http://152.92.4.92/audiolab/?p=4855 *Financiamento, fake news e estratégias no 

segundo turno presidencial - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4621 

 
E-mail: gisele-sobral@uol.com.br 
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TELEJORNAL UERJ ONLINE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
AFFONSO HENRIQUES DA SILVA REAL NUNES 

Estagiário(s):  
Adrielli Picanco Teixeira Sanche 

 
O TELEJORNAL UERJ Online é um projeto que procura uma adequação da linguagem 

jornalística audiovisual à internet. A proposta é desenvolver um possível jornalismo 

audiovisual que se adeque ao formato da web e fuja do modelo tradicional do 

telejornalismo.Sabe-se que é difícil fugir dos modelos, ainda mais quando esses 

modelos foram desenvolvidos em várias décadas de aperfeiçoamento que levou à 

uma técnica de produção assimilada pela quase totalidade das emissoras de televisão 

que, praticamente, a repetem há muito tempo. Por outro lado, mesmo depois dos 

mais de 20 anos de internet comercial, a rede se coloca como um ambiente difícil de 

ser dominado, no sentido de que os internautas ganharam liberdade de escolha e 

não há como controlar suas atividades. Se na TV é relativamente fácil prender o 

espectador a um programa atraente, na internet, o número de opções de escolha 

tende ao infinito, o que faz com que a navegação se torne dispersiva. Um sujeito 

conectado pode ler jornais, assistir aos mais diversos vídeos, ouvir música, ler e 

escrever e-mails, fazer compras, participar de redes sociais etc. Incentivamos o 

bolsista e os voluntários do projeto a tentar, sob coordenação, desenvolver formas 

de criar peças em audiovisual que atinjam um público que espera mais do que 

notícias, ou seja, oferecer informações sobre comportamento social e discussões 

básicas da sociedade. A opção tem sido reduzir o número de produções e procurar 

um aprofundamento nas pautas que possa levar os internautas à uma maior 

compreensão dos assuntos abordados. Como metodologia, utiliza-se principalmente, 

a Análise de Conteúdo como forma de compreender a produção tradicional do 

telejornalismo e a produção de conteúdo de empresas jornalísticas para a internet 

como a Vice News e Vox, para citar dois exemplos. A Análise de Conteúdo permite a 

aplicação do rigor da pesquisa com a liberdade da busca para a compreensão dos 

verdadeiros sentidos contidos nos discursos. Realizar uma investigação através da 

Análise de Conteúdo significa, segundo Bardin, construir uma “hermenêutica 

controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a 

Análise de Conteúdo oscila entre dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade 

da subjetividade”. A relevância do método para este trabalho baseia-se na 

possibilidade de perceber o dito e o “não-dito” num confronto interpretativo que 

poderá revelar o verdadeiro teor da mensagem. Como deixa claro Severino, “trata-

se de compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das comunicações. 

[...] Ela descreve, analisa e interpreta as mensagens/enunciados de todas as formas 

de discurso, procurando ver o que está por detrás das palavras”. Assim, espera-se 

ser possível apreender as intenções do discurso que pode revelar as intenções de 

cada produção. 

 
E-mail: affonsohnunes@gmail.com 
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UERJ NO AR 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GISELE VAZQUEZ SOBRAL 

Estagiário(s):  
Gabriella Souza da Silva 

 
Desenvolvido desde 2009, com apoio financeiro do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Carlos Chagas Filho 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), o projeto possibilitou a 

formação, no Laboratório de Áudio (AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ), de um núcleo de produção 

de conteúdos jornalísticos e educativos em áudio digital para distribuição gratuita 

entre rádios comunitárias, públicas e/ou educativas de todo o país, via internet. 

Balizado pela necessidade de democratização do acesso à comunicação e à 

informação, o noticiário – com foco na inclusão social e na divulgação científica e 

tecnológica – é produzido por estudantes de Jornalismo, entre bolsista e 

colaboradores, e postado no site do AudioLab (http://www.audiolab.uerj.br/) e no 

portal colaborativo RadioTube (http://www.radiotube.org.br/meuperfil-2335), que 

movimenta uma rede de centenas de rádios comunitárias, educativas e universitárias 

de todo o Brasil. Utilizamos ainda a página do Laboratório no Facebook para divulgar 

todo o conteúdo produzido. Até julho de 2019, mais de 480 conteúdos tinham sido 

publicados no perfil do AudioLab FCS/UERJ no RadioTube, alguns deles superando a 

marca de 1.500 acessos e 100 downloads. Desse universo, mais de 40 reportagens 

foram produzidas entre 2018 e 2019, dentro do projeto “Uerj no Ar”. Entre algumas 

matérias produzidas destacamos: *Lei aumenta responsabilidade das escolas no 

combate ao bullying – http://152.92.4.92/audiolab/?p=4523 *Homofobia no Brasil 

aumenta com as eleições - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4648 *Blog indica livros 

infantis com protagonistas negras - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4743 *Os 

impactantes números do desperdício de alimentos - 

http://152.92.4.92/audiolab/?p=5079 O “UERJ no Ar” articula a produção radiofônica 

com outras iniciativas de difusão de informações jornalísticas realizadas na 

FCS/UERJ, desenvolvidas no Laboratório de Editoração Eletrônica (LED). O AudioLab 

tem se constituído em um espaço de reflexão sobre o fazer jornalístico e o papel da 

mídia sonora, integrando atividades de ensino, extensão e pesquisa, desenvolvidas 

no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (stricto sensu) e de 

Pós-Graduação em Jornalismo Cultural (lato sensu). Desde 2014, abriga o Grupo de 

Pesquisa Mediações e Interações Radiofônicas, listado no CNPq. O “UERJ no Ar” foi 

reconhecido com a conquista do IV Prêmio de Graduação Fernando Sgarbi Lima, 

concedido ao projeto que mais se destacou na UERJ em 2013 em todas as áreas de 

conhecimento. 

 
E-mail: gisele-sobral@uol.com.br 
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UERJVIU 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FABIO MARIO IORIO 

Estagiário(s):  
Amanda da Assuncao Paiva 

 
O UerjViu é uma agência de notícias que permite aos estudantes a produção da crítica 

enquanto jornalismo cultural, analisando as diversas produções artísticas nas áreas 

de teatro, musica, exposições das artes plásticas, literatura e filmes que serão 

lançados no circuito brasileiro, utilizando uma linguagem voltada para o público 

jovem. Através da crítica cultural os alunos tem a oportunidade de estudar a 

representação artística nacional e internacional. Atualmente, além das críticas, os 

estudantes fazem entrevistas com personalidades envolvidas (autores, diretores, 

produtores e elenco artístico) e cobrem eventos como premier de filmes, palestras e 

festivais de cinema. Além das críticas, a uerviu também participada de coletivas com 

o elenco e produções dos filmes, sejam eles nacionais ou internacionais (o concurso, 

minha mãe é uma peça, se beber não case III, chamada de emergência), assim 

cobertura de eventos musicais (retorno da banda Hanson ao Brasil) e de importantes 

festivais de cinema, a exemplo do Festival Internacional do Rio, considerado o maior 

da América Latina em termos de títulos e público. Abranger toda área cultural - o 

objetivo deste projeto é fortalecer nos alunos dos cursos de jornalismo o lado de 

repórter de cada um deles ao construírem uma pauta, saber distinguir uma fonte, 

exercitar a forma de uma boa entrevista, verificar o seu comportamento em relação 

à ética e às diversas formas de pesquisa para apuração mais consistentes. As bases 

teóricas estão relacionadas às teorias do Agenda Setting, News Making, Teoria 

Funcionalista, Culturogica e Escola de Frankfurt, bem como ao estudo sistemático da 

Ética Jornalista e da Legislação, com foco na Lei de Direitos Autorais e no "da 

Comunicação" da Constituição. Mídias culturais Jornal de cultura e entretenimento 

Meio cultural Os alunos farão cobertura em eventos culturais, bem como teatro, 

cinema para disseminar informações. Pesquisas, reportagens e entrevistas de janeiro 

a dezembro com atualização de sites (filmes) quatro vezes por semana. Treinamento 

para pratica de jornalismo cultural Cabines de cinema, teatro e tudo referente a 

cultura Jornalismo e Relações Públicas Sugestões de pauta para reportagens, 

apuração de matérias e fontes, elaboração de textos e conteúdo multimídia. 

Desenvolver o plano de comunicação; consolidadas e iniciar contatos; realizar 

coberturas de jornalismo científico incluindo divulgação nas grandes mídias. Os 

alunos farão coberturas em eventos culturais, bem como teatro, cinema para 

disseminar as informações. 12 meses Estagiários e equipamentos de redação 

(computador, gravador, maquina fotográfica, filmadora ...) 

 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE: TEORIA E PRÁTICA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RICARDO FERREIRA FREITAS 

Estagiário(s):  
Ana Clara Pontes Pinto 

Vanessa Carolina Carneiro Nunes 

 
Metodologia: A disciplina Comunicação e Sociedade é obrigatória para o curso de 

Relações Públicas e eletiva para o curso de Jornalismo. Ela é oferecida no primeiro 

período de graduação e exige uma carga de leitura importante para os alunos, 

resultando em dúvidas e debates que nem sempre podem ser resolvidos nas 60 horas 

de aula previstas para cada semestre. Trata-se de uma disciplina que, em geral, 

desperta maior interesse nos alunos de perfil acadêmico, voltado para pesquisa, ou 

de perfil empreendedor com foco social. O seu objetivo principal é propiciar a(o) 

aluna(o) o conhecimento das principais teorias sociais, estruturas conceituais e 

questões da sociologia ligadas ao campo da comunicação. Esse conhecimento 

também será instrumental para os alunos nas matérias cursadas nos períodos 

seguintes. A disciplina conta com o suporte do Laboratório de Comunicação, Cidade 

e Consumo da Faculdade de Comunicação Social, que é coordenado pelo professor 

Ricardo Ferreira Freitas. Objetivos: - Estimular a vocação para pesquisa e docência 

entre os alunos de graduação de Relações Públicas e Jornalismo; - Propiciar maior 

interação entre alunos de diferentes períodos do curso de Relações Públicas e 

Jornalismo sobre as discussões voltadas à Comunicação na sociedade 

contemporânea; - Promover o contato dos alunos com diferentes grupos e realidades 

sociais, buscando prepará-los para uma atuação profissional mais humana, crítica e 

inclusiva; - Introduzir a monitora no universo da docência de nível superior; - 

Capacitar a monitora a desenvolver material didático de apoio ao ensino. Resultados 

obtidos: O monitor da disciplina de Comunicação e Sociedade é o principal agente no 

estabelecimento da comunicação entre os alunos de graduação e os professores (o 

coordenador e o estagiário docente de pós-graduação). Essa ligação é feita através 

da assistência do monitor aos alunos inscritos, principalmente no que tange à 

elaboração do cronograma das apresentações, preenchimento de planilhas de 

controle de nota e avaliação, esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos na 

disciplina, tutoria na elaboração dos trabalhos finais. Ao final de cada período, os 

alunos devem realizar uma apresentação em sala de aula tratando da inserção de 

grupos minoritários nas empresas. O objetivo é entender a representatividade desses 

grupos em determinados segmentos do mercado. Os temas dos trabalhos dos últimos 

semestres enriqueceram as discussões em sala e ampliaram as visões dos estudantes 

em relação aos desafios enfrentados pelos profissionais de Comunicação no mercado 

de trabalho. Os grupos trouxeram diferentes temáticas em suas apresentações, 

dentre elas: Idosos; Ex-usuários de drogas; Pessoas transgêneras; Indígenas; 

Pessoas portadores deficiência física ou intelectual; Mulheres que se tornaram mães 

– todos referentes as suas (re)inserções no mercado de trabalho. 

 
E-mail: rfreitas@uerj.br 
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CEMPRE-CENTRO DE EMPREENDEDORISMO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 

Informação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARINILZA BRUNO DE CARVALHO 

Estagiário(s):  
Lucas Cardoso Gomes 

 
A proposta do projeto é desenvolver a capacidade empreendedora dos alunos, 

membros das equipes de projeto, pesquisadores e colaboradores, estimulando e 

dando ferramentas inovadoras àqueles que estiverem interessados e direcionados à 

gestão de um projeto vida, pessoal e profissional integrados, na prática de valores 

éticos, morais e solidários. São desenvolvidas e aplicadas metodologias para a 

disseminação do perfil empreendedor no comportamento pessoal, profissional, bem 

como no desenvolvimento de ações nas várias áreas do conhecimento, em particular 

na educação. Ampliar o escopo de visão dos profissionais se faz mister nos dias de 

hoje. Entendemos que alunos e professores, devam atuar de modo inovador no papel 

de cada um. Usar a tecnologia é mandatório, atualmente, mas saber usar com 

adequação e qualidade em sua área de conhecimento é urgente e imprescindível. 

Assim o projeto se justifica como atendimento a demanda inconsciente de uma 

comunidade que precisa conhecer, para aprender e fazer bem. O projeto utiliza a 

metodologia de tecnologia social, inovação e avaliação. Usa também, estudos de 

caso, oficinas e workshops. Missão Disseminar a gestão empreendedora na 

comunidade interna e externa da UERJ. Visão Ser o interlocutor entre a Comunidade 

Acadêmica, o Governo e Sociedade na realização de parcerias e projetos em rede. 

Objetivos: desenvolver o perfil empreendedor de alunos da Universidade e da 

comunidade externa; apoiar o planejamento de negócios dos empreendedores 

envolvidos;  promover a geração de redes de trabalho entre profissionais e empresas; 

divulgar projetos empreendedores da Universidade; promover a integração e a 

negociação de projetos e propostas empreendedoras desenvolvidas na UERJ; orientar 

a proteção de produtos e de serviços desenvolvidos pela UERJ. Com as inovações do 

século 21 o projeto se expande com o propósito que levar o empreendedor, além do 

desenvolvimento da atividade/comportamento “DO FAZER”, também buscar fazer de 

modo inovador. O mundo atual exige soluções diferentes para problemas antigos não 

resolvidos. Além de empreender é preciso inovar, e o perfil empreendedor é 

indispensável para buscar alternativas ainda não pensadas nem efetivadas. Antes, 

poderíamos empreender, fazendo mais do mesmo. Hoje e para o futuro precisamos 

empreender para inovar, nos mantermos sustentáveis e com alta qualidade. O perfil 

empreendedor é a mola propulsora que permite desenvolver novas habilidades e 

modelos de trabalho, em equipe, colaborativo, sustentável, inovador, justo e 

solidário. 

 
E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TERESÓPOLIS: O PARQUE NACIONAL DA SERRA 

DOS ÓRGÃOS COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA 

Estagiário(s):  
Lucas Cavalcante Daher 

 
A educação básica brasileira vem sofrendo há anos com um sistema de ensino que 

não motiva os estudantes e nem mesmo os professores e gestores das escolas. Estas 

carecem de estrutura adequada para oferecer aulas mais dinâmicas e interessantes 

e, portanto, são incapazes de competir em igualdade de condições com as atrações 

disponíveis na internet, acessadas por meio dos smartphones, tablets ou aparelhos 

afins. Muito se fala dos problemas, no entanto as opções de solução são escassas. O 

Grupo de Extensão Ir e Ver e o Núcleo de Pesquisas em Turismo, Território e 

Educação do Departamento de Turismo da UERJ desenvolve projetos que visam a 

oferecer atividades pedagógicas fora da escola, para que os estudantes reconheçam 

outros espaços como espaços de aprendizagem e possam ver na prática o que 

aprendem em sala de aula. Uma das atividades que o Nupette e o Ir e Ver vêm 

realizando é o de Educação Ambiental no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na 

cidade de Teresópolis, com estudantes de escolas públicas e privadas, desde a 

educação infantil até o ensino médio. Os resultados tem sido bastante animadores e 

apontam para a necessidade de ampliarmos os espaços de educação em uma cidade. 

A metodologia das nossas atividades conta com etapas importantes: busca por 

escolas parceiras, oferecimento de curso de extensão em Turismo Pedagógico, 

organização de aula-passeio, realização de aula-passeio e avaliação da atividade 

junto aos estudantes e professores participantes. O turismo transcende a simples 

ação de viajar. Ele é uma atividade capaz de proporcionar o encontro entre pessoas 

de diferentes culturas e classes sociais, um elemento transformador do espaço, uma 

forma de geração de renda e, entre outras coisas, nos fazer enxergar o que está além 

do que a paisagem nos mostra imediatamente. Quanto maior for o contato direto 

com a realidade, mais apurado será o olhar e, consequentemente, maior será a 

possibilidade de compreensão dessa realidade, sobretudo, se a observarmos com um 

conhecimento prévio. É justamente aí que o Turismo Pedagógico se mostra como 

uma importante ferramenta de apreensão do mundo, pois tem como objetivo maior 

mostrar na prática o que se aprende em sala de aula. O serviço de Turismo 

Pedagógico, em geral, é oferecido por agências por um preço alto e, portanto, torna-

se de difícil acesso a muitos estudantes, sobretudo, os de escolas públicas. Com este 

projeto, temos oferecido as aulas-passeio às escolas públicas e privadas de Ensino 

Fundamental I, II e Médio do município de Teresópolis, assim como cursos de 

capacitação de professores, a fim de fazer os alunos verem a escola como um 

ambiente estimulador de sua curiosidade e formador de sua cidadania e ainda 

promover a ligação necessária entre universidade e escola. 

 
E-mail: marcelapadilha.uerj@gmail.com 
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PROCAC - PROCESSO COLABORATIVO DE ARTICULAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 

Informação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RITTO 

Estagiário(s):  
Ismael Souza da Silva 

Welen Andre Barboza 

 
O conhecimento é a força maior na identificação e aproveitamento de oportunidades 

no mercado de trabalho do mundo moderno. O desenvolvimento econômico se 

alimenta fundamentalmente da qualidade gestão do conhecimento, fonte de novos 

delineamentos e da inauguração de novos paradigmas no mundo da produção. Há 

novas e intensas ênfases no estudo do perfil do empreendedor, nas técnicas de 

negociação, na visão de futuro, na aquisição e gerenciamento dos recursos 

necessários ao negócio, que doravante faz uso de metodologias que priorizam 

técnicas de criatividade e da aprendizagem proativa. Este Projeto visa a criar um 

Processo de Articulação com uma nova filosofia de construção do conhecimento, 

utilizando metodologias inovadoras que integrem ao conteúdo técnico e científico 

atividades relacionadas à vida em sociedade num aprendizado contínuo. A criação de 

uma nova relação entre o sujeito que aprende e o objeto de estudo observado, 

contribui na contextualização com a sociedade em que vive, ajudando-o a ser, 

aprender, fazer e conviver. A comunidade, a escola e a Universidade integradas 

poderão dar um norte, aos interessados e participantes do projeto, no 

desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva questionando ações, épocas, 

consequências, e, principalmente, como ser um agente de transformação nos dias de 

hoje como profissional, eterno aprendiz e cidadão. É parte do projeto, também, 

identificar vocações e estimular a elaboração de propostas que potencializem a 

capacidade de criação na sustentação de um projeto ou negócio que possa aliar à 

sua capacidade empreendedora as habilidades técnicas que garantam a qualidade 

indispensável à competitividade nacional e internacional. O PROCAC é um processo 

colaborativo de articulação do conhecimento que visa inaugurar uma relação viva da 

academia com a sociedade, na instalação de uma nova cultura de trabalho 

participativo e o uso da tecnologia como instrumento estratégico facilitador. A 

motivação deste Projeto é aumentar a inserção, ampla e intensa, da UERJ no contexto 

social do Estado do Rio de Janeiro da Incubadora de Empreendimentos Sociais busca 

e construir condições e oportunidades para o desenvolvimento de Projetos Sociais. O 

Projeto se propõe a desenvolver, uma visão crítica e reflexiva questionando ações, 

épocas, consequências, e, principalmente, como ser um agente de transformação. 

Proporcionar o encontro de pessoas de diferentes áreas do conhecimento da 

Universidade com vistas a emergência de vínculos facilitadores da criação de ideias 

e de conhecimentos novos, estimular e apoiar o desenvolvimento de Projetos Sociais. 

 
E-mail: ritto@ime.uerj.br 
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PROJETO MAPACULTUR - MAPEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

INVENTÁRIO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS IMATERIAIS NO SUBÚRBIO 

CARIOCA PARA A ELABORAÇÃO DE ROTEIROS PARA O TURISMO DE 

EXPERIÊNCIA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELO ANTONIO SOTRATTI 

Estagiário(s):  
Dalilla da Silva Correia Santos 

 
O Projeto MAPACULTUR nasceu por meio de um debate na disciplina “Turismo 

Cultural”, ministrada por mim no no curso de turismo da UERJ. Ao analisarmos as 

consequências das políticas protagonizadas pela UNESCO em relação aos bens 

culturais na década de 60 e 70 que intensificaram o turismo de massa e o 

enriquecimento de grupos hegemônicos vinculados à apropriação turística desses 

bens, os alunos colocaram em perspectiva a realidade carioca, ressaltando que até 

hoje o turismo cultural praticado na cidade prestigia o patrimônio material de grande 

notoriedade, localizados na maior parte na zona central e sul da cidade e expressões 

imateriais financiadas pela grande mídia, no caso a apresentação das Escolas de 

Samba da Marquês de Sapucaí. Nesse sentido, decidimos desenvolver uma atividade 

baseada nas premissas do turismo de experiência (PANOSSO NETTO,2010) e 

escolhemos como objeto de visitação e vivência a Feira das Yabás – festa de 

valorização da cultura afro brasileira que ocorre bimestralmente no bairro de 

Madureira. O planejamento foi realizado pela a turma sob minha coordenação e 

conseguimos reunir um grupo de 15 pessoas para vivenciar, ou seja, conhecer, 

interagir, conversar, aprender e valorizar a cultura afro-brasileira no subúrbio da 

cidade. A experiência e a avaliação da atividade foi muito positiva.Constatamos, por 

meio dessa visita, a hospitalidade e o anseio das comunidades que habitam fora do 

espaço turístico consagrado da cidade em se inserirem na dinâmica do turismo e 

verem suas expressões culturais apreciadas e valorizadas pelos turistas, visitantes e 

até pelos moradores da cidade que nunca tinham visitado os bairros distantes da 

zona sul da cidade. No entanto. ao organizarmos a visita percebemos que as 

informações que tínhamos disponíveis era insuficiente face à riqueza e às dinâmicas 

sutis que poderiam ser percebidas mediante um inventariamento mais detalhado e 

voltado ao patrimônio imaterial, como o organizado tradicionalmente pelo IPHAN. 

Percebemos que o desenvolvimento de um mapeamento e de um inventariamento 

criativo e colaborativo entre a UERJ e todos os agentes envolvidos com a cultura 

fluminense seria uma forma de estimular a elaboração de roteiros autênticos e 

interativos, diferentes dos roteiros explicativos e padronizados praticados pelo 

mercado turístico brasileiro. Desta forma nasceu o MAPACULTUR: pretendemos 

desenvolver um banco de informações diversificado que estimule a criatividade e o 

envolvimento das comunidades locais na criação de novos produtos turísticos. Mapas 

cartográficos, informações geográficas e locacionais, informações técnicas, 

etnografia, vídeos, história oral são alguns dos instrumentos que aspiramos na 

construção dessa base de dados a ser disponibilizada para a sociedade fluminense. 

 
E-mail: mar_sotratti@yahoo.com.br 
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TRILHAS SENSORIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL MONTANHAS DE TERESÓPOLIS, TERESÓPOLIS (RJ) 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Turismo / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
THIAGO FERREIRA PINHEIRO DIAS PEREIRA 

Estagiário(s):  
Hugo Ghisoni Laureano 

 
Ao longo da história humana, notamos fases distintas na relação sociedade - 

natureza, com momentos de uso harmônico, de exploração visando acúmulo de 

capital, assim como tentativas de uso sustentável em prol do desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. As paisagens (naturais e antrópicas) também podem 

ser apropriadas em atividades comerciais e de lazer, principalmente através da 

prática do turismo e, desta forma, podem vir a ser interpretadas como recursos. 

Logo, torna-se fundamental a elaboração de projetos que aproximem o Homem da 

natureza. No que concerne especificamente às paisagens naturais remanescentes, 

através da visitação e do uso público nesses ambientes, no geral classificados como 

áreas naturais protegidas, o turismo (mais especificamente o ecoturismo) pode, 

portanto, apresentar papel relevante nesse processo de apropriação, pois faz com 

que os bens naturais e culturais se tornem atrativos e objetos do fenômeno; situação 

na qual, em princípio, não haveria desgaste sistemático ou consumação total desses 

recursos. Por utilizarem importantes instrumentos pedagógicos, as “Trilhas 

Sensoriais” ou “Trilhas de Interpretação”, apresentam alto caráter educativo 

(educação ambiental lúdica), além de, em sua forma mais ampla, possibilitarem 

importantes avanços em questões associadas à inclusão social. Possuem grande 

papel como atrativo turístico diferenciado, permitindo e embasando o 

desenvolvimento de diversas atividades que podem promover a economia local, 

assim como a percepção ambiental de seus habitantes e visitantes. O objetivo geral 

do presente projeto consistiu em estimular uma maior conscientização ambiental, 

assim como a realização de trabalhos de campo com alunos dos ensinos superior, 

médio e fundamental do município de Teresópolis (RJ), utilizando a educação 

ambiental através do desenvolvimento de trilhas sensoriais (gratuitas) no Parque 

Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT) – Teresópolis (RJ), Brasil; com 

a participação de alunos do curso de bacharelado em turismo da UERJ na elaboração 

e manejo das trilhas, assim como no trabalho efetivo de monitoria, 

acompanhamento, e aplicação de questionários para verificação dos resultados 

obtidos, atividades pertinentes a formação do profissional bacharel em turismo. Vale 

destacar que a proposta aqui apresentada é uma continuidade do projeto de estágio 

interno complementar intitulado `Trilhas Sensoriais e Relação Sociedade Natureza 

no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, Teresópolis (RJ)`, 

desenvolvido nos anos de 2015, 2016 e 2017 e 2018 o qual foi direcionado para 

turistas, visitantes e residentes (do município de Teresópolis). Portanto, a partir da 

experiência obtida nessa etapa anterior, foi observado o potencial e a necessidade 

de trabalharmos a educação ambiental de maneira lúdica e não formal 

especificamente com estudantes desse município, auxiliando, assim a aproximação 

na relação sociedade-natureza. 

 
E-mail: thp21@hotmail.com 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: DADOS 

QUANTITATIVOS E ANÁLISE QUALITATIVA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Teoria da Comunicação 

Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTO RODRIGUEZ DORIA 

Estagiário(s):  
Brenda Pereira Ferreira 

Brenda Pereira Ferreira 

Laura Rafaella da Silva Cardoso 

 
A divulgação interna e externa da Universidade é uma das atribuições da Diretoria 

de Comunicação Social (Comuns). A relação com a mídia desenvolvida pela equipe 

da Assessoria de Imprensa consiste em: envio de sugestões de pauta aos veículos 

de comunicação, atendimento às solicitações de jornalistas e monitoramento de 

informações sobre a Instituição divulgadas nos meios. Nesse contexto, o 

relacionamento com a mídia é importante para a consolidação da imagem da UERJ 

junto à sociedade. Os alunos são chamados a participar de coberturas, decisões de 

pauta em publicações e estimulados a produzir releases, notas e notícias. No estágio 

interno complementar, com supervisão de jornalistas profissionais, os bolsistas 

estudantes da Faculdade de Comunicação Social têm a oportunidade de vivenciar a 

prática de uma assessoria de imprensa. Dessa forma, complementam a teoria 

ensinada em sala de aula e têm a possibilidade de conhecer a Instituição na qual 

estudam. Objetivos gerais: Divulgar atividades e pesquisas desenvolvidas pela 

Universidade, contribuindo para a consolidação da imagem da UERJ como instituição 

de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Objetivos específicos: Atender 

a solicitações da imprensa tanto no que se refere à indicação de professores como 

fonte de matérias e entrevistas quanto no que diz respeito ao esclarecimento de 

informações relacionadas à UERJ, além de sugerir pautas às diversas editorias dos 

meios de comunicação. Público-alvo: Comunidade interna e externa. Atividades a 

serem desenvolvidas: A equipe que compõe a Assessoria de Imprensa atende as 

solicitações da imprensa, por telefone ou e-mail. Recebido o pedido busca-se um 

professor/pesquisador que possa atender a demanda. Em seguida o contato do 

especialista é repassado ao jornalista. Também cabe ao setor enviar aos jornalistas 

sugestões de pauta sobre atividades / pesquisas / iniciativas desenvolvidas na UERJ. 

Objetivos do bolsista: Oferecer aos bolsistas a possibilidade de aprender na prática 

a dinâmica de uma assessoria de imprensa, de forma a testar a teoria ensinada em 

sala de aula. Atividades do bolsista: Os bolsistas trabalham no recebimento de 

solicitações dos jornalistas por telefone e e-mail, entram em contato com professores 

e contribuem para fazer a ponte com a mídia. Também fazem levantamento 

sistemático dos atendimentos para atualizar o relatório anual com as matérias 

publicadas ou veiculadas nos diversos meios de comunicação. Proposta de avaliação 

do bolsista: Dar prosseguimento ao trabalho da Assessoria de Imprensa e contribuir 

para o processo de consolidação da imagem da UERJ como instituição de ensino de 

excelência. Proposta das atividades desenvolvidas: O monitoramento das matérias 

ou entrevistas publicadas na mídia é realizado por uma empresa terceirizada. O 

material compõe a base para o levantamento interno, que é consolidado anualmente 

no relatório A UERJ na Mídia. 

 
E-mail: rbdoria@uol.com.br 
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JORNALISMO PRÁTICO NA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

COMUNS UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 

Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTO RODRIGUEZ DORIA 

Estagiário(s):  
Ana Luiza Pizzino Abranches 

Felipe Petrucci de Carvalho 

Giovanna Gomes Pessanha Grillo 

Jose Atalide Soares Thome 

 
Entre as ações previstas para a Diretoria de Comunicação Social (Comuns) está a 

apuração a divulgação, a distribuição e a repercussão de assuntos pertinentes à 

Universidade, principalmente a divulgação da produção científica de professores e 

alunos. Os canais para a divulgação científica são o Portal UERJ (www.uerj.br) e duas 

publicações que circulam impressas e em versão digital. - UERJ em Dia - informativo 

semanal, voltado para a comunidade interna e externa, que destaca assunto do 

período e traz a agenda de atividades na instituição; UERJ em Questão - jornal 

quadrimestral de divulgação acadêmica e científica, com textos mais apurados da 

produção e das atividades de ensino, pesquisa e extensão em desenvolvimento na 

Universidade. A principal atividade do estagiário é acompanhar a produção dos três 

produtos jornalísticos editados pela Comuns. Nesse sentido, os estagiários são 

orientados e supervisionados nas várias etapas da prática jornalística: participação 

de reuniões de pauta, levantamento de informações, apuração de notícias, realização 

de entrevistas e redação de textos. Objetivos gerais: O jornalismo prático constitui 

campo essencial para a aplicação do conhecimento obtido na Faculdade de 

comunicação Social, como parte do cotidiano do setor de publicações. Objetivos 

específicos:Oferecer ao bolsista a experiência diária das rotinas do jornalismo, com 

a devida supervisão; possibilitar a convivência com profissionais experientes; 

acompanhar as diversas etapas do processo de divulgação das atividades científicas, 

acadêmicas, artísticas e extensionistas da UERJ; promover a circulação de 

informação entre os diferentes segmentos do público interno da Universidade. 

Público-alvo: Comunidade interna e externa. Atividades a serem desenvolvidas: 

acompanhamento do planejamento da edição do informativo semanal e do boletim 

bimestral; apuração de material complementar para as notícias ou notas; pesquisa 

sob demanda em livros e documentos internos e externos; acompanhamento em 

entrevistas individuais ou coletivas. Objetivos do bolsista: Oferecer ao bolsista a 

oportunidade de acompanhar a rotina diária de apuração e redação de textos 

jornalísticos; possibilitar a convivência com jornalistas profissionais; acompanhar o 

processo de divulgação das atividades científicas e acadêmicas da UERJ; contribuir 

na divulgação de informações para o público da Universidade. Atividades do bolsista: 

Sob orientação contínua, o bolsista acompanha as etapas distintas de produção e 

edição das publicações, faz levantamento de dados da universidade sob demanda, 

sugere pautas, acompanha entrevistas e auxilia a composição de textos jornalísticos. 

 
E-mail: rbdoria@uol.com.br 
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NOVO PORTAL INSTITUCIONAL E MÍDIAS DIGITAIS UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTO RODRIGUEZ DORIA 

Estagiário(s):  
Julia Apolinario Canelhas 

 
Com a implementação do novo portal se faz necessário o uso de plataformas digitais, 

para o posicionamento positivo da UERJ nos mais diversos segmentos sociais e 

disciplinares em que atua, em português e, eventualmente, em inglês. A relevância 

do alcance, a favorável relação custo-benefício, a velocidade e a plasticidade de 

linguagens do meio digital não podem ser ignoradas por nenhuma organização. A 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela sua excelência, diversidade e 

importância social deve buscar o uso e a manutenção ótimos desses canais. Ponto 

especifico e estratégico é a natureza pública e gratuita da UERJ, que recomenda - 

senão impõe - a geração de engajamento 100% orgânico, isto é, circulado sem 

pagamento de qualquer tipo para sua veiculação. Objetivos gerais: Colaborar 

estrategicamente, via plataformas digitais, para o posicionamento positivo da UERJ 

nos mais diversos segmentos sociais e disciplinares em que atua, em português e, 

eventualmente, em inglês. Objetivos específicos: redimensionar recursos humanos e 

materiais para aprimorar o serviço da Comuns e reforçar o branding da UERJ. 

Aprimorar a eficácia e prontidão na ocupação de canais para oferecer sustentação 

positiva e combater ataques à reputação institucional, seja via imprensa, seja em 

outras mídias. Manter e ampliar o reconhecimento da marca UERJ, com 

posicionamento positivo para a instituição perante os variados segmentos da 

sociedade Público-alvo: Comunidade interna e externa, em suas especificidades. 

Atividades a serem desenvolvidas: Implantar e sustentar novas estratégias de 

apresentação, interação, curadoria, alteração e atualização de conteúdos e mesmo 

da arquitetura da informação nas mídias digitais da Universidade, conforme definidas 

pela diretoria e suas coordenações. Selecionar e distribuir estrategicamente conteúdo 

em inglês nestes canais segundo estas estratégias. Objetivos do bolsista: 

familiarizar-se com a produção e edição de conteúdos digitais em vários formatos; 

aprimorar expressão visual e escrita orientada por objetivos comunicacionais; 

familiarizar-se com o cumprimento de prazos, diretrizes e outras condições de 

briefing; aprimorar competências de programação; desenvolver habilidades para 

trabalho em equipe. Atividades do bolsista: - Brainstorming; animação e Infográfica; 

edição de vídeos e outros formatos digitais visuais; revisão e tradução em inglês de 

informação em formato texto - Programação do back-end e do front-end. Proposta 

de avaliação do bolsista: reuniões semanais de equipe - Interlocução diária com 

orientadores/coordenadores. Proposta das atividades desenvolvidas: métricas 

quantitativas simples (número de conteúdo/páginas ou seções de portal produzidos 

por horas trabalhadas); métricas quantitativas qualificadas (conteúdos repercutidos, 

alcance etc.). Análise sobre métricas (conteúdos com comentários positivos e 

negativos). 

 
E-mail: rbdoria@uol.com.br 
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CERIMONIAL E PROTOCOLO UNIVERSITÁRIO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTO RODRIGUEZ DORIA 

Estagiário(s):  
Aline Daflon da Silva 

Joanna Dark Ferreira Lopes 

Juliana Theodoro Marques 

Mylena dos Santos Azevedo 

 
A atividade compreende o planejamento, a organização ou apoio na realização dos 

eventos oficiais da Universidade, bem como o assessoramento das Unidades 

Acadêmicas e Administrativas, oferecendo consultoria e orientação na área. A 

proposta é otimizar recursos e considerar a organização de eventos no contexto de 

um planejamento estratégico de comunicação contribuindo para manter e elevar o 

conceito da UERJ junto a seus diversos públicos. Público-alvo: Comunidade interna 

(diretamente) e externa (indiretamente). Atividades a serem desenvolvidas: A 

equipe de Organização de Eventos, Cerimonial e Protocolo atende às demandas 

internas da Universidade por meio de um fluxo/processo estabelecido da seguinte 

forma: recebimento formal da solicitação, análise do pedido, reunião com o cliente, 

Objetivos do bolsista: Oferecer aos bolsistas a possibilidade de aprender na prática 

a dinâmica das atividades específicas de relações públicas, no contexto de uma 

assessoria de eventos, complementando a teoria ensinada em sala de aula e 

possibilitar a percepção da importância estratégica da Comunicação Social no 

contexto organizacional. Atividades do bolsista: acompanhar o atendimento ao 

cliente e compreender toda a rotina que envolve a realização de eventos nos seus 

aspectos de pré-produção, produção e pós-produção; exercitar intensivamente o uso 

dos diversos instrumentos pertinentes à área (briefing, planejamento básico, check-

list, avaliações, roteiro de cerimonial, etc.); atuar diretamente (considerando 

aspectos técnicos e comportamentais) na realização de eventos de diferentes 

configurações. Graduação do bolsista: Comunicação Social – habilitação em Relações 

Públicas. Proposta de avaliação do bolsista: O desempenho do bolsista é 

acompanhado diariamente por meio de supervisão direta em todas as suas ações. 

Cada bolsista também é responsável por um projeto com objetivos previamente 

definidos e acompanhados por um profissional tutor. Reuniões periódicas 

complementam as orientações. Proposta das atividades desenvolvidas: O trabalho 

do setor é permanentemente avaliado pelos clientes por meio de pesquisas aplicadas 

após os eventos. Recursos humanos: A equipe é composta por um profissional de 

relações-públicas, um técnico-administrativo, dois estagiários bolsistas e dois 

estagiários voluntários (não remunerados). O redesenho dos processos do Cerimonial 

da Comuns impõe ampliação do número de bolsas. Operacionalmente, profissionais 

devem atuar também fora do campus Maracanã (em outro campus da Universidade), 

o que obriga eventual ausência/divisão do trabalho e torna imperativo contar com 

bolsistas devidamente capacitados por orientação dos profissionais da Comuns e que 

possam agir com autonomia dentro da sede. 

 
E-mail: rbdoria@uol.com.br 
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COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM CLIENTES EM AMBIENTES 

DIGITAIS - EDUERJ ON-LINE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: EDITORA DA UERJ 

Unidade: EDITORA DA UERJ 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  
Isabela da Silva Mello 

 
A EdUERJ atua há 25 anos na produção de conteúdo acadêmico-científico de 

qualidade dentro da universidade, com mais de 600 títulos publicados. Nos últimos 

anos muitas transformações ocorreram — a criação de um website para vendas 

online, a disponibilização de livros digitais e, mais recentemente, a abertura de uma 

livraria própria —, demandando ações de comunicação eficazes para levar ao seu 

público informações importantes a respeito do trabalho da editora. Além disso, os 

meios de comunicação no contexto contemporâneo em que vivemos têm se tornado 

cada vez mais digitais e a sociedade cada vez mais conectada, pois as novas 

tecnologias, principalmente a mobile, assumiram grande parte do nosso cotidiano 

por meio da utilização de smartphones. Atualmente, segundo uma pesquisa realizada 

pela empresa We Are Social em 2018, os brasileiros passam, em média, nove horas 

e dezenove minutos na internet, sendo mais de um terço desse tempo gasto em 

mídias sociais. Deste modo, essas ferramentas digitais fizeram-se imprescindíveis 

para transmitir informações sobre lançamentos de livros, que acontecem tanto dentro 

como fora da livraria; anunciar promoções e descontos; divulgar o catálogo da 

editora, utilizando estratégias como marketing de oportunidade e sazonal; comunicar 

a disponibilidade de e-books para download gratuito em parceria com a SciELO e 

compartilhar entrevistas com autores e matérias jornalísticas que possuem ligação 

com a Editora, entre outras aplicações. Portanto, o projeto “Comunicação e 

Relacionamento com Clientes em Ambientes Digitais – EdUERJ On-line” foi criado 

tendo em vista a importância que a interação com o público na internet tem para o 

crescimento da EdUERJ no mercado editorial universitário, não apenas sob um 

aspecto mercadológico, baseado no número de exemplares vendidos, mas também 

institucional, ligado à reputação e imagem da editora. Dessa forma, a participação 

de um estudante de Relações Públicas agindo nesse processo comunicacional torna-

se essencial para possibilitar uma relação positiva e duradoura com os seus 

stakeholders. Dentre as atividades realizadas pela bolsista no projeto, citam-se a 

elaboração e veiculação de materiais de divulgação nas mídias sociais — como 

Facebook, Twitter e Instagram —, assim como o monitoramento dessas plataformas; 

preparação de mailings para envio de releases e e-mail marketing; atendimento a 

respeito de dúvidas, reclamações e sugestões dos clientes por meio dos canais de 

comunicação; desenvolvimento de estratégias que ampliem a presença da EdUERJ 

no ambiente digital como, por exemplo, as parcerias com influenciadores no 

Instagram. Além disso, em virtude da realização do evento de comemoração dos 25 

anos da Editora, foram desempenhadas atividades aplicando os conhecimentos de 

planejamento de eventos e cerimonial. 

 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO HOSPITALIZADO: DESAFIOS, LIMITES E 

ESTRATÉGIAS À PRODUÇÃO DE CUIDADO. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NEIDE GOMES OLIVEIRA MIGUEL 

Estagiário(s):  
Gabriela Carolina Costa da Silva 

 
Este trabalho é fruto da experiência de estágio em Serviço Social, desenvolvido entre 

2018 e 2019, no Núcleo de Atenção ao Idoso/NAI, que se caracteriza por ser uma 

Unidade Docente-Assistencial do Hospital Universitário Pedro Ernesto/HUPE 

vinculada à Universidade da Terceira Idade/UnATI. Trata-se do esforço de apresentar 

reflexões teórico-práticas geradas no âmbito da prática de estágio e nos contextos 

de ensino-aprendizagem, a saber: supervisão, disciplina de estágio supervisionado e 

grupos de estudo do Serviço Social no campo de estágio. Objetiva-se contribuir para 

a discussão do processo de trabalho e a produção de cuidado no Campo da Saúde do 

Idoso, evidenciando, em especial, a determinação social do processo saúde-doença 

do idoso hospitalizado, as necessidades de saúde identificadas e as condições 

objetivas existentes na prestação dos cuidados e assistência à saúde, quando do 

estabelecimento da alta hospitalar. Para tanto, recorreremos à análise qualitativa de 

dados obtidos durante avaliação social procedida pelo Assistente Social no exercício 

de sua intervenção profissional, no âmbito da enfermaria de Cirurgia Vascular, tais 

como, situação familiar, habitacional e financeira; suporte familiar, comunitário e 

institucional; dados sobre o cuidador principal e outras necessidades sociais para a 

alta hospitalar. A referida enfermaria constitui-se em cenário de prática profissional 

da Equipe Multiprofissional do Núcleo de Atenção ao Idoso no HUPE e, por 

conseguinte, um dos contextos de desenvolvimento dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde do Idoso, Programa de Residência Médica em Geriatria e 

Programa de Estágio de Serviço Social na área da Saúde do Idoso. Os resultados 

encontrados denotam o quão desafiador tem sido produzir ações de saúde efetivas, 

que consigam responder às demandas e necessidades observadas ao longo do 

acompanhamento social. A promoção sistemática de interlocução com outros serviços 

sócio-assistenciais, de saúde e a criação de estratégias para tentar assegurar a 

transição e continuidade do cuidado na rede ao idoso que recebeu alta hospitalar 

têm-se configurado como medidas imprescindíveis, a despeito da dificuldade de 

estabelecimento de fluxos assistenciais seguros, dada a insuficiência de recursos. A 

tentativa de garantia dos direitos sociais é fundamental para o profissional que 

trabalha ancorado no projeto ético político do Serviço Social, visto que 

experimentamos um contexto de desmonte das políticas sociais. Eis a questão 

intrínseca. 

 
E-mail: neidegomeso@gmail.com 
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA 

PROCESSO TRANSEXUALIZADOR DO HUPE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA CRISTINA BRASIL SANTOS 

Estagiário(s):  
Lorena da Conceição Pereira 

 
O Hospital Universitário Pedro Ernesto é um dos cinco hospitais universitários do 

Brasil credenciado para atuar com o Processo Transexualizador, e atualmente é o 

único hospital do Estado do Rio de Janeiro habilitado para desenvolver esse programa 

no estado. Essa politica é regulamentada pela Portaria n° 2.803, de 19 de novembro 

de 2013, o público alvo do programa são pessoas transexuais e travestis. Sendo 

assim, o objetivo do programa consiste em atender todos os indivíduos que sofrem 

com a incompatibilidade de gênero, ou seja, indivíduos que não se identificam com 

o sexo biológico designado ao nascimento. Visando prestar um atendimento de 

qualidade multiprofissional e interdisciplinar que não se limite apenas ao ato 

cirúrgico. Para a construção do perfil do usuário, foram coletados dados de 47 

usuários pertencentes ao Processo Transexualizador atendidos pelo Serviço Social 

durante o período de 2018. Os dados foram recolhidos através da folha de coleta de 

dados, estudo social e relatório de entrevistas, instrumentos de trabalho dos 

assistentes sociais utilizados nos atendimentos efetuados com os usuários 

transexuais do HUPE e que permitem a coleta de informações sobre a população 

usuária.A folha de coletas de dados é utilizada quando os usuários chegam pela 

primeira vez no atendimento do Serviço Social do Programa. Este documento é 

utilizado para recolher uma série de informações básicas sobre o usuário e seu 

processo de cuidados no HUPE e nas redes de apoio do Processo Trans que eles 

utilizam. O estudo social objetiva: registrar a demanda trazida pelo usuário, bem 

como registrar os determinantes sociais que perpassaram a vida desse usuário no 

decorrer de sua vida social e no âmbito familiar. Visando, dessa forma, facilitar o 

processo de trabalho dos próximos profissionais que poderão atender esse usuário 

posteriormente, bem como contribui para a análise e produção teórica em torno da 

problemática trazida por ele. Já o relatório de entrevistas destina-se a registrar a 

situação trazida pelo usuário e a resposta profissional dada a tal demanda, bem como 

uma série de informações pertinentes ao trabalho do assistente social mediante o 

atendimento prestado. Desta forma, esses instrumentos contribuem para as 

reflexões em torno dos serviços ofertados, que posteriormente servirão para 

elaboração de pesquisas e trabalhos acadêmicos que contribuirão para o melhor 

desenvolvimento dessa política pública. Com base nos dados aferidos podemos 

concluir que os usuários acompanhados pelo Programa do HUPE, são cidadãos que 

na maioria das vezes tem seus direitos violados no âmbito da assistência social, 

educação, previdência e etc. Os usuários chegam até o atendimento expondo como 

a dificuldade de acesso ou até mesmo o não acesso a essas políticas traz impactos 

negativos em suas vidas, os impossibilitando de ter uma vida como a dos demais 

cidadãos que conseguem acessar seus direitos básicos minimamente, sem sofrerem 

constantemente com a discriminação social. 

 
E-mail: mcristinabrasil@hotmail.com 
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MAPEAMENTO A REDE DE ATENDIMENTO VOLTADO PARA ADOLESCENTES 

TRANSEXUAIS NO RJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA CRISTINA BRASIL SANTOS 

Estagiário(s):  
Luana El Amme Jayme 

 
A presente pesquisa da rede de atendimento se deu por buscas a instituições 

cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), seguida de consultas à Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), ambas através de seus sites. As buscas 

foram realizadas na internet, sobretudo na rede social Facebook. Ainda no site da 

AGBLT, foram feitos contatos com instituições parceiras da associação. Buscaram-se 

possíveis instituições que pudessem prestar serviços a adolescentes transexuais, 

dentre movimentos sociais, instituições de ensino e unidades de saúde. Os contatos 

feitos se deram via ligação telefônica, Facebook, contatos no Whatsapp e sites. Foram 

mapeados 15 locais que integram a rede de atendimentos à população transexual. 

São eles: O Centro de Cidadania LGBT, com atendimentos do Serviço Social, da 

Psicologia e jurídico; O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

com apoio psicológico, jurídico e de assistentes sociais; O Conselho Tutelar, que atua 

na proteção dos direitos da criança e do adolescente; A Divisão e Psicologia Aplicada 

(DPA/UFRJ), instituição ligada à faculdade de Psicologia da UFRJ e prevê atendimento 

psicológico; O Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, que realiza atendimentos nas 

áreas de Serviço Social, Psicologia e fornece apoio jurídico através do Projeto Casa 

Arco-Íris de Cidadania. A ONG também disponibiliza testes rápidos para HIV, com 

apoio psicológico se necessário. Pontualmente promove a realização de cursos em 

parceria com projetos; O INTERA TRANS, realiza atendimento psicológico em grupo. 

Também atende mães e pais de pessoas transexuais; O Instituto Estadual de 

Diabetes e Endocrinologia (IEDE), presta acolhimento a adolescentes transexuais 

através de atendimento do Serviço Social, da Psicologia e da Endocrinologia (sem 

prescrição hormonal); O grupo Mães Pela Diversidade, prevê serviços apenas para 

mães e pais de LGBT, nas áreas de psiquiatria, psicologia, jurídica, entre outras; O 

Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (Programa Aquarela – NESA/UERJ), 

realiza atendimentos pelo médico hebiatra (sem prescrição de hormônio), assistentes 

sociais e se necessário, pela psicologia; O Núcleo de Defesa dos Direitos 

Homoafetivos e Diversidade Sexual (NUDIVERSIS/ Defensoria Pública – RJ), que 

prevê atendimento jurídico mediante autorização dos responsáveis; O programa Rio 

Sem Homofobia, fornece apoio psicológico, jurídico e de Serviço Social; Os Serviços 

de Psicologia Aplicada da Pontifícia Universidade Católica- PUC/RIO, da UERJ), da 

UFRRJ e o da Universidade Veiga de Almeida fornecem atendimento psicológicoà 

adolescentes e seus familiares. É importante ressaltar as poucas políticas públicas 

voltadas a essa população tão negligenciada que são os/as adolescentes transexuais, 

sobretudo pelo próprio Estado. 

 
E-mail: mcristinabrasil@hotmail.com 
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O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL 

A SAÚDE DA CRIANÇA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MICHELE FIGUEIREDO PAULA 

Estagiário(s):  
Mayara Mendes de Oliveira 

 
O Programa de Atenção Integral a Saúde da Criança, no ano de 2019 vem passando 

por um processo de reorganização a fim de atualizar os instrumentos institucionais 

de registros e análises acerca dos dados da população usuária. Tal necessidade de 

reorganização foi identificada mediante os acolhimentos realizados e as demandas 

evidenciadas a partir destes. O antigo modelo de organização, no qual os registros 

sobre essa população se subdividiam de acordo com os diagnósticos, remetiam a um 

entendimento biologicista da realidade. A proposta foi discutida e acordada em 

equipe a partir da compreensão de que o Serviço Social tem como objeto as 

expressões da “Questão Social” e por isso, o trabalho desse profissional na saúde 

deve ser guiado pelos determinantes sociais que atravessam o processo saúde-

doença desses indivíduos. Atualmente o programa possui três assistentes sociais do 

quadro efetivo, responsáveis pela supervisão de estágio e preceptoria da residência. 

Assim, as ações profissionais dessa equipe são realizadas com o objetivo de garantir 

o acolhimento, pelo fortalecimento de vínculos com as famílias dos usuários no 

processo de viabilização dos direitos sociais e o cuidado em saúde, prestando 

acompanhamento social e instruindo os para efetividade da sua cidadania. Temos 

como principal objetivo qualificar a assistência prestada à população usuária e 

contribuir para o processo de formação continuada de estudantes e profissionais de 

Serviço Social, priorizando a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e como 

objetivos específicos: refletir acerca dos determinantes sociais que permeiam o 

processo de adoecimento das crianças e famílias atendidas na Unidade Docente 

Assistencial (UDA) de Pediatria Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE); revisar 

permanentemente os instrumentos de trabalho de forma a orientar a atenção 

oferecida e produzir conhecimento científico. A reformulação se deu pelo 

arquivamento dos estudos sociais dos/as usuários/as em ordem alfabética, na criação 

de banco de dados dessa população no Programa Excel para melhor manutenção e 

localização desses dados. Ademais, a catalogação de recursos governamentais ou 

não governamentais também passa por atualização. Também foram incluídas 

algumas categorias de análise na entrevista social como a raça, principal cuidador/a 

que descentraliza da figura materna os cuidados com a criança. Não foi possível 

mensurar a totalidade dos resultados da experiência, pois se encontra em fase de 

implantação. Todavia, a eficácia da reformulação dos instrumentos e recursos no 

processo de acolhimento das famílias e usuários/as durante os atendimentos permite 

a sistematização e caracterização dos dados sobre a situação de vida dessa população 

e aproximação das suas realidades, o que aprimora a intervenção dos profissionais, 

sobretudo no processo de acolhimento. Tal movimento de repensar a prática 

profissional também contribui para o processo de formação continuada de acordo 

com o que preconiza o SUS. 

 
E-mail: micheleseso@hotmail.com 
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O SERVIÇO SOCIAL E AÇÕES EDUCATIVAS NO AMBULATÓRIO DE CLINICA 

MÉDICA: DISCUTINDO ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELIANE TAVARES NATIVIDADE TEIXEIRA 

Estagiário(s):  
Guilherme Taveiros Gonçalves 

 
O projeto foi implantado na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) em 2008, e vinculado 

ao ambulatório multiprofissional de Clínica Médica da PPC em 2018, destacando-se 

tanto por ofertar um treinamento qualificado para graduandos de Serviço Social, no 

qual se utiliza amplos recursos teórico-metodológicos (estudos temáticos, 

dramatizações, supervisões, capacitações extra institucionais, apresentações de 

trabalhos científicos, oficinas de dinâmicas e pesquisa em saúde), quanto por ser 

uma atividade específica do Serviço Social ao prestar assistência coletiva/individual 

para os usuários. Nas ações educativas (grupos de sala de espera), consideram-se 

aspectos da promoção da saúde, muitas vezes pouco destacados, como o acesso ao 

SUS (exames, insumos e consultas), aos direitos sociais e debate sobre temáticas 

relacionadas à prevenção em saúde. No projeto enfatizam-se estratégias que 

contribuam para a ampliação e consolidação do acesso aos referidos serviços e 

direitos. No âmbito individual, realizam-se atendimentos diários aos usuários do 

ambulatório supracitado, com vistas a acompanhar de forma mais aprofundada, as 

situações sociais captadas nos grupos e/ou encaminhadas pela equipe 

multiprofissional. Há que se destacar que de janeiro a junho de 2019, a equipe do 

projeto realizou 86 atendimentos individuais de usuários do ambulatório de Clinica 

Médica, bem como foram realizados 32 grupos educativos na PPC, envolvendo um 

total 342 participantes. Nestas atividades junto aos usuários, constatamos que as 

questões referentes ao acesso ao SUS se tornaram mais frequentes, dada a crise da 

saúde do Estado do RJ, que também tem impactado nas unidades de saúde UERJ. 

Tais demandas apontam para a necessidade de reflexões sobre a atuação do 

Assistente Social na saúde, posto o desafio para “materialização do atual projeto 

ético-político profissional e do próprio SUS” (Nogueira e Mioto, 2006). Aponta ainda, 

que os princípios do Código de ética profissional, enquanto pressuposto teórico-

político, continuam sendo o aporte para enfrentamento das questões que vem sendo 

postas cotidianamente para os assistentes sociais que atuam na saúde pública 

brasileira. Ressaltamos que pensar em promoção da saúde, nesta conjuntura, e 

também tendo como base o conceito ampliado de saúde, demanda a criação de novas 

estratégias de ação profissional que contribuam para a ampliação do acesso da 

população usuária ao SUS. Neste sentido, divulgar as ações do Serviço Social para 

outros profissionais do ambulatório, dar ênfase à pesquisa em saúde, realizar 

mapeamento de equipamentos sociais, fomentar os projetos de intervenção dos 

alunos, qualificar a formação profissional e a assistência coletiva/individual prestada 

aos usuários, têm sido estratégias fundamentais para contribuir para que a referida 

população acesse o SUS e os direitos fundamentais de cidadania, bem como para 

contribuir para uma maior inserção do Serviço Social no trabalho multiprofissional do 

ambulatório de Clinica Médica. 

 
E-mail: elianenatividade@yahoo.com.br 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO E A ASSISTÊNCIA NO CUIDADO 

INTEGRAL A PESSOA IDOSA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DEBORA REGINA DE OLIVEIRA SILVEIRA 

Estagiário(s):  
Adaís Freitas Basilio dos Santos 

Larissa Oliveira da Silva 

 
O presente projeto é desenvolvido no Serviço de Geriatria Prof. Mario A. Sayeg da 

Policlínica Piquet Carneiro, que é uma unidade docente-assistencial que oferece 

assistência aos idosos com indicadores de fragilidade, a partir de uma abordagem 

interdisciplinar e integral. Atua na formação de profissionais e na produção de 

conhecimento sobre envelhecimento, com enfoque no cuidado e na promoção da 

saúde. Neste trabalho, estão apresentadas as atividades desenvolvidas pelas 

bolsistas do projeto nos dois últimos períodos acadêmicos. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto estiveram envolvidas no planejamento de atividades e 

na assistência aos idosos e suas famílias, pois a maioria deles tem os familiares como 

principais cuidadores. Realizaram o atendimento social referente à Avaliação 

Geriátrica Ampla (AGA) dos idosos, em que o Serviço Social busca identificar os 

determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde-

doença e estratégias políticos-institucionais para o enfrentamento dessas questões. 

Também efetuaram a organização, levantamento e atualização sobre a rede de 

recursos sociais e institucionais como forma de instrumentalizar o trabalho. Atuaram 

no planejamento e organização do Grupo de Suporte ao Cuidador Informal de Idosos 

com Demência, além de participarem de interconsultas, discussões de caso e sessões 

científicas em equipe. Foram realizados registros em documentação referentes ao 

campo e à intervenção profissional, como também participação das atividades de 

supervisão de equipe do Serviço Social. Com destaque, neste semestre foi executado 

o projeto de intervenção da Aluna Adaís Freitas, que tinha como um de seus objetivos 

promover a visibilidade do idoso LGBT no acesso e atenção integral à pessoa idosa 

LGBT no Serviço de Geriatria Prof. Mário A. Sayeg. Foi organizada pela aluna uma 

Mesa Redonda sobre “Velhices LGBT: direitos e desafios no acesso à saúde”, para 

que a equipe multidisciplinar compreendesse as necessidades específicas de saúde 

deste segmento social, promovendo um debate sobre os dilemas enfrentados por 

esta população ao longo do seu curso de vida, especialmente na velhice e seus 

rebatimentos na relação saúde/doença. Ao final do evento foram discutidas 

possibilidades de implantar estratégias conjuntas para dar visibilidade aos idosos 

LGBT com indicadores de fragilidade no Serviço de Geriatria. Portanto, é possível 

verificar que a experiência de Estágio Supervisionado tem se configurado uma valiosa 

oportunidade de imersão no campo profissional favorecendo a construção do 

conhecimento a partir da vivência da prática profissional. Este projeto tem propiciado 

aos graduandos a possibilidade de assimilar e (re)construir o conhecimento na 

realidade prática do serviço, permitindo o contato e convivência com os desafios que 

permeiam a prática profissional, assim como a ampliação do conhecimento sobre os 

determinantes sociais do processo saúde-doença da pessoa idosa. 

 
E-mail: deborasylveira@yahoo.com.br 
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A REALIDADE DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO ACOLHIMENTO DA 

POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO (PPC): UM ESTUDO SOBRE O ACESSO. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALINE DIAS DA SILVA FRAGOSO 

Estagiário(s):  
Laiza dos Santos Costa 

Pamela Mendes Melo 

 
A pesquisa tem como objetivo identificar as dificuldades que os usuários atendidos 

pelo Serviço Social no setor de Acolhimento da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) 

encontram para acessarem a saúde pública através do Sistema Único de Saúde (SUS) 

nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) no município do Rio de Janeiro. 

Observa-se que o Serviço Social no setor de Acolhimento da PPC tem como uma das 

principais demandas a de orientar os usuários sobre o funcionamento da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) e a dinâmica do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) 

através da APS, bem como de esclarece-los sobre a existência de mecanismos para 

a efetivação do direito à saúde quando mencionam dificuldades de acesso. Dessa 

forma, a pesquisa é vinculada à experiência de estágio na PPC, propiciando uma 

vivência da atuação profissional junto do cunho investigativo da pesquisa. A bolsista 

realizou um levantamento das demandas que correspondem à temática do acesso à 

saúde a partir dos atendimentos sociais e do livro de registro. Junto a isso a bolsista 

também portou como tarefas: contribuir no planejamento, na execução e na 

avaliação de atividades educativas que possam fortalecer a viabilidade do acesso à 

saúde; participar de espaços de controle social que auxiliem na compreensão do 

funcionamento da Rede de Atenção à Saúde (RAS) que discutem o acesso à saúde; 

participar de supervisões com seu orientador de pesquisa para discutir os 

instrumentos de trabalho e as leituras acadêmicas que possibilitam nortear 

estratégias e mecanismos que auxiliem nas orientações sobre acesso à saúde para 

os usuários, como também asseguram uma reflexão que articule teoria e prática. 

Através da leitura do livro de registro foi feito um levantamento de quais usuários se 

dirigiram até a PPC relatando dificuldades de acesso à saúde e que foram 

encaminhados para a APS no período do segundo semestre de 2018 e no primeiro 

semestre de 2019. Foram realizados contatos telefônicos com estes usuários com a 

aplicação de uma abordagem explicativa sobre o propósito da pesquisa junto de um 

roteiro de entrevista semiestruturada. Através deste contato os usuários foram 

questionados sobre como foi o movimento de acesso ou não acesso à saúde para a 

análise de dados da pesquisa junto da continuidade de acompanhamentos e 

orientações. Por fim, o processo de avaliação da pesquisa buscará identificar como 

está o movimento da APS e se a mesma está seguindo a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB) para de fato efetivar o direito à saúde e o fortalecimento da cidadania. 

Além disso, esta pesquisa é importante para a vida dos usuários e para a saúde 

pública de tal forma que possamos aprimorar os serviços de saúde, uma vez que na 

identificação de dificuldades de acesso à saúde, o Serviço Social procede orientações 

de conduções que viabilizam o acesso através de órgãos de saúde e de judicialização. 

 
E-mail: alinedias0703@yahoo.com.br 
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AÇÕES EDUCATIVAS E GARANTIA DE DIREITOS: A EXPERIÊNCIA DO 

ESTAGIO INTERNO COMPLEMENTAR NO AMBULATÓRIO DE 

ANTIOCOAGULAÇÃO/TAP (PPC/UERJ). 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LIVIA FIGUEIREDO PEQUENO 

Estagiário(s):  
Fernanda Cristina de Assis Silva 

Priscilla Alves Moreira Novaes 

 
O Projeto “Educação em saúde e acompanhamento social no Grupo TAP: uma 

proposta de intervenção profissional no ambulatório de Cardiologia da Policlínica 

Piquet Carneiro/UERJ” tem como objetivo desenvolver ações socioeducativas com os 

usuários do ambulatório de Antiocoagulação/TAP, contribuindo para a promoção e 

prevenção da saúde e seus agravos, além de realizar acompanhamento social dos 

mesmos. Sendo assim, tendo como referência o Projeto de Reforma Sanitária, visa 

orientar os usuários e socializar informações sobre o acesso e garantia de direitos 

sociais para o fortalecimento e ampliação do exercício da cidadania, com trabalho 

multidisciplinar. Além disso, o projeto promove a inserção do bolsista nas ações 

realizadas pelo Serviço Social com os usuários do ambulatório da Cardiologia e suas 

famílias, desenvolvendo ações de ensino que oportunizam a vivência do cotidiano 

profissional. Durante o período entre julho de 2018 até presente data, foram 

realizadas 39 reuniões com o grupo TAP, onde foram abordados diversos temas de 

acordo com as demandas dos usuários, como: alimentação e anticoagulação, controle 

social, saúde e qualidade de vida, direitos sociais, família, benefícios previdenciários, 

entre outros. Também realizamos ações educativas em grupos de sala de espera no 

ambulatório de Cardiologia, totalizando 15 grupos, que apresentaram as Atribuições 

do Serviço Social, o acesso ao Transporte gratuito (RioCard/Vale social), SISREG, 

Fluxo de atendimento da PPC, Direitos e Deveres dos usuários do SUS, como 

temáticas centrais. As duas atividades de grupo atingiram um total de 1128 usuários. 

Neste mesmo período foram feitos, aproximadamente, 716 atendimentos sociais 

junto aos usuários do grupo e seus respectivos acompanhamentos, o que permitiu a 

identificação de demandas, resultando em orientações e encaminhamentos de acordo 

com as necessidades e interesses da população usuária do serviço de saúde. Dentre 

tais demandas temos: acesso a transporte gratuito, orientações sobre a rede básica 

de saúde, marcação de consultas e exames via SISREG, orientação previdenciária, 

etc. Durante os semestres de 2018.2 e 2019.1, mantivemos a ação do mural 

interativo para socialização de informações sobre o processo saúde-doença dos 

usuários atendidos e iniciamos uma nova ação, resultante do projeto de intervenção 

da bolsista, sobre o fluxo de atendimento da PPC e porta de entrada da unidade, com 

distribuição de cartilhas nos diversos ambulatórios e divulgação nas salas de espera. 

Também no semestre 2019.1, participamos das ações educativas do Programa PPC 

Livre do Tabaco, por meio de salas de espera, uma vez que muitos usuários 

acompanhados pelo projeto na Cardiologia são fumantes ou pretendem parar de 

fumar. Neste período, o bolsista participou de supervisões mensais com discussão 

dos diários de campo e textos que abordaram e/ou ajudaram a subsidiar as questões 

apresentadas na realidade do campo de estágio, além das supervisões diárias após 

o término das atividades. 

 
E-mail: pequenus@yahoo.com.br 
  



 
 

530 
 

 

O SETOR DE ACOLHIMENTO DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO - 

PROPONDO NOVAS METAS E AVALIANDO RESULTADOS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
AMANDA DA SILVA ARAUJO 

Estagiário(s):  
Fabiana Rodrigues da Silva 

Karina Pessoa da Silva 

Simone Vieira do Carmo de Araujo 

 
O Projeto objetiva desenvolver estudo sobre o Setor de acolhimento da Policlínica 

Piquet Carneiro, para estabelecer planejamento sobre seus objetivos, metas e 

diretrizes e desenvolver mecanismos de divulgação do Setor para que seu papel seja 

conhecido e entendido tanto pelos usuários diretos e indiretos do serviço, como 

também pelos profissionais que atuam na instituição. Entender a importância deste 

setor estar seguindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização do Sus e do 

compromisso que o mesmo deve ter com a perspectiva de ampliação do acesso à 

saúde. Dentro deste contexto, verificamos a necessidade de desenvolver este projeto 

de intervenção que além de ampliar o espaço de acesso à saúde e a perspectiva de 

constante compromisso com as diretrizes do Sus e da PNH também possui papel 

relevante na realidade acadêmica, pois a Policlínica Piquet Carneiro, em especial o 

setor de acolhimento também possui um papel importante pois faz parte do complexo 

de saúde ligado diretamente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ e 

neste sentido direciona suas atividades ao ensino, pesquisa e extensão. Neste 

sentido, atua com a preocupação de ser um espaço comprometido com a formação 

profissional e por isso está constantemente inovando suas propostas de 

trabalho.Foram realizadas atividades de ampla divulgação do setor nos ambulatórios 

de cirurgia geral, ginecologia e clínica médica; foram desenvolvidas atividades de 

salas de espera; montagem do livro de registro dessas atividades; foram 

desenvolvidas atividades de reflexão a respeito do processo de trabalho do Serviço 

Social no setor de acolhimento; divulgando material de cunho sócio educativo e 

audiovisual; panfletos e folderes; desenvolvimento de amplo debate sobre a Política 

Nacional de Humanização do SUS e o Setor de Acolhimento da PPC; desenvolvida 

pesquisa sobre o setor e montado acervo histórico sobre o acolhimento; entre outras 

atividades que foram de relevância para a divulgação do setor e também para 

diminuição de demandas equivocadas que eram encaminhadas para o acolhimento. 

No ano de 2018 e primeiro semestre de 2019, foram desenvolvidas atividades 

relacionadas a divulgação do setor para os profissionais que trabalham na Policlínica. 

Foram realizadas atividades para consolidação dessa proposta; foram realizadas 

outras atividades de salas de espera com novos temas referentes ao projeto e ao 

setor de acolhimento. Confeccionou-se material audiovisual com temáticas 

relevantes para que os usuários e profissionais entendam a importância do SUS. Foi 

colocado um quadro no setor que serviu de material de apoio para a divulgação dos 

princípios e diretrizes da PNH do SUS. Continuamos desenvolvendo atividades de 

divulgação do setor tanto para os usuários quanto para os profissionais. A 

continuidade do projeto proporcionou divulgar as informações a outros ambulatórios 

que ainda não haviam sido atingidos com a proposta. 

 
E-mail: amandaraujo2015@yahoo.com.br 
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O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NO FORTALECIMENTO DA ADESÃO AO 

TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS (DM) NO CENTRO DE REFERÊNCIA 

EM DIABETES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RAFFAELLE PEDROSO PEREIRA 

Estagiário(s):  
Silvana de Carvalho Souza Nascimento 

Thaisa Souza de Mendonca 

 
Este projeto é executado no Centro de Referência em Diabetes na PPC. Os usuários 

são acompanhados por uma equipe interdisciplinar composta por assistente social, 

enfermeira, fisioterapeuta, médicos, nutricionista, psicóloga e técnicos de 

enfermagem. A composição de uma equipe interdisciplinar é de suma importância, 

já que a diabetes é uma doença crônica que traz diversas complicações para a vida 

das pessoas. Sendo assim, é necessário que a equipe leve em consideração todos os 

aspectos – físicos, psicológicos e sociais – que vão interferir no seu processo de 

saúde-doença. O Serviço Social recebe muitas demandas relacionadas as dificuldades 

de adesão ao tratamento da diabetes. Assim, o trabalho do assistente social, 

juntamente, com a bolsista de Estágio Interno Complementar, tem como objetivo 

realizar intervenções que considerem os determinantes sociais no processo saúde-

doença dos usuários, atuando inclusive nas questões que envolvem as dificuldades 

de adesão ao tratamento. O projeto se dá através de diversas ações, sendo as 

principais: entrevista social, orientações, encaminhamentos, acompanhamento 

constante dos usuários, trabalho interdisciplinar, trabalho socioeducativo, 

mapeamento da rede socioassitencial; trabalho intersetorial, estudos e supervisões. 

No que concerne a adesão ao tratamento, podemos verificar que crianças, 

adolescentes e idosos são aqueles que apresentam as maiores dificuldades para 

aderir ao tratamento. Isso ocorre por motivos diversos, entre o público infantil 

podemos observar que esta questão está relacionada ao frágil apoio familiar devido 

a necessidade dos pais saírem de casa para trabalhar. Em relação aos adolescentes 

é possível observar que parte destes jovens apresentam resistência em aceitar a 

doença. Já no que se refere aos idosos podemos observar que grande parte da falta 

de adesão está relacionada as limitações dos idosos, tais como problemas cognitivos, 

visuais, de mobilidade, falta de escolaridade, entre outras, geralmente, necessitando 

de apoio familiar. Além disso, outras dificuldades de adesão ao tratamento aparecem 

em diversos atendimentos devido a falta de recursos para realizar o tratamento, tais 

como: a dificuldade de acesso aos insumos, medicamentos e exames; falta de 

recursos para transporte; falta de alimentos; entre outros. Assim, o Serviço Social 

atua no fortalecimento da adesão ao tratamento através de intervenções com as 

famílias, verificando as possibilidades destas famílias no que se refere ao cuidado 

necessário ao diabético e orientando quanto aos direitos das crianças, adolescentes 

e idosos. Atua também no que se refere ao acesso e violação de direitos, realizando 

intervenções direcionadas para a Atenção Primária, Secretarias de Saúde, Câmara 

de Litígio em Saúde, Defensorias Públicas, Centro de Referência em Assistência 

Social, Centro de Referência Especializado em AS, INSS, Ministério Público, Conselho 

Tutelar, rede socioassistencial, orientação de vale-social e Riocard Especial, entre 

outras. 

 
E-mail: raffaellerj@gmail.com 
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REPENSANDO AS ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

EM DSTS E HIV/AIDS; DIREITOS SEXUAIS EM DEBATE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BARBARA CRISTINA FILGUEIRAS ROSSI 

Estagiário(s):  
Pamela Fagundes de Paula 

Thaís Candido de Oliveira 

 
No final de 2018 a equipe do projeto firmou parceria com o Ambulatório de Medicina 

Integral/AMI da Policlínica Piquet Carneiro-PPC. Com a verba SIDES/UERJ, gerida 

pelo Departamento de Serviço Social, montou – no AMI – 2 salas destinadas à equipe 

(uma para o atendimento individual e outra para às Supervisões, sistematizações e 

Oficinas). Com isso, em 2019 – para garantir o atendimento nesta nova frente de 

ação – foram necessários: realização de reuniões entre a equipe do projeto e os 

profissionais do AMI (Professores de Medicina, acadêmicos de Medicina e psicólogas), 

visando à apresentação da nova proposta de trabalho; elaboração de mural 

informativo, instalado no corredor das novas salas da equipe do projeto; sinalização 

no entorno das novas salas, para facilitar o acesso da população ao serviço; 

elaboração do instrumento para a entrevista individual dos usuários atendidos no 

AMI; realização de 27 entrevistas individuais; realização de 8 Grupos de Sala de 

Espera/GSEs (com 102 usuários) com orientações sobre direitos sociais e captação 

dos usuários para o atendimento individual. Concomitantemente, foram mantidos os 

GSEs nos demais ambulatórios da PPC, com o intuito de garantir a continuidade das 

ações de prevenção e promoção da saúde em DSTs e HIV/AIDS, centrando agora o 

debate nos Direitos Sexuais. Para promover essas discussões, tão necessárias quanto 

polêmicas, foram incorporadas, ao projeto de EIC, as contribuições de um “sub-

projeto” (elaborado por um dos alunos) cuja metodologia envolve a utilização de 

manchetes de jornais e mídias digitais para fomentar as discussões sobre tal 

temática. Assim, foram realizados 11 GSEs, relacionando os Direitos Sexuais aos 

Direitos Humanos, abordando questões sobre sexualidade, feminicídio, homofobia, 

prevenção de DSTs e HIV/AIDS, Educação Sexual x “Kit Gay”, necessidade de 

combater a propagação das chamadas “Fake News”, entre outros. Cumpre ressaltar 

que todos os GSEs foram supervisionados, gravados e transcritos e contaram com a 

participação de 174 usuários. Os dados quantitativos e qualitativos estão em fase de 

análise e serão apresentados na 29ª UERJ SEM MUROS. Por fim, é possível constatar 

que o projeto de EIC vem se consolidando como um importante espaço de ensino-

aprendizagem, uma vez que os alunos passaram a elaborar diversos trabalhos 

acadêmicos e seus Trabalhos de Conclusão de Curso/TCCs tendo como substrato as 

ações desenvolvidas durante a permanência no projeto. Diante do exposto, o 

presente projeto de EIC, vem buscando propiciar aos graduandos de Serviço Social 

uma experiência que colabore para a formação de profissionais críticos, 

comprometidos, propositivos e competentes. 

 
E-mail: barbara.surcin@yahoo.com.br 
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TECENDO REDES COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: REITORIA 

Unidade: REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DEBORA HELENA DO NASCIMENTO 

Estagiário(s):  
Talita Amorin da Silva 

 
A saúde mental do universitário é uma questão a ser compreendida enquanto uma 

ação de assistência estudantil, visto que muitas são as situações que podem causar 

sofrimento aos jovens no processo de preparação para o mercado de trabalho. Dentre 

as questões que observamos no cotidiano da UERJ destacam-se: a dificuldades com 

o curso, dificuldades de aprendizado, pedido de extensão de vínculo, cancelamento 

de disciplina fora de prazo por motivo de saúde, insegurança quanto a inserção no 

mercado de trabalho, ansiedade, depressão, ideação suicida ou tentativas de 

suicídios e queixas médicas etc. Nesse sentido, o trabalho que estamos 

desenvolvendo desde agosto de 2018 tem como principio a integralidade na 

assistência aos discentes da graduação, e para tanto estamos participando 

mensalmente do Fórum de Saúde Mental da área da grande Tijuca e também do 

Méier, empreendemos esforço em discutir os casos acolhidos no NACE com o Serviço 

Social e também iniciamos uma conversa com a coordenação do ambulatório da UDA 

de Psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto intermediando o acolhimento 

de alunos para avaliação de emergência, nos casos de flagrante crise psíquica, 

mantemos contato com os apoiadores de saúde mental das áreas programáticas, 

com os gerentes de clínicas de famílias de Manguinhos, da Praça da Bandeira, de Vila 

Isabel e também com diretores de Centros de Atenção Psicossocial de Bangu, Ilha do 

Governador, Jacarepaguá entre outros para viabilização de acesso aos serviços de 

saúde mental no município do Rio de Janeiro, garantindo que os discentes sejam 

absorvidos no seu território de moradia. CONCLUSÃO: Em nossa análise a 

democratização do acesso a universidade não se fez acompanhar de políticas de 

assistência ao estudante, uma vez que o sofrimento psíquico gerado por uma 

formação cada vez mais competitiva e aligeirada não foi tomada como objeto de 

revisão pedagógica pelos cursos de graduação e pela comunidade acadêmica como 

um todo. O que nota-se é que a passagem da escola para a universidade é 

acompanhada de um crescente processo de desresponsabilização com o jovem, que 

passa a ser o protagonista de sua história sem alicerces suficientes para fazê-lo. O 

espaço universitário que é diverso precisa voltar sua análise para o processo 

pedagógico e formativo ao invés de apontar para os alunos as questões-problema. 

Portanto, as questões de manutenção no espaço universitário se fazem necessárias 

para criação de um ambiente universitário promotor de saúde mental. Consideramos 

fundamental para a promoção da saúde mental do discente que a universidade se 

torne um espaço promotor de saúde e volte-se para a revisão do seu plano 

pedagógico e formativo. 

 
E-mail: deboranascimento_80@hotmail.com 
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A CONSTRUÇÃO DE UM PLANTÃO INFORMATIVO SOBRE OS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA NA UNATI/UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SANDRA RABELLO DE FRIAS 

Estagiário(s):  
Joselane da Cruz Vitorino 

 
Introdução: Atualmente o Brasil apresenta grande contingente de pessoas idosas e, 

segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), até 2025 será o sexto país no 

mundo com o maior número de idosos. Houve um grande avanço na esfera legal 

desde a Constituição de 1988, entre legislações e normativas que protegem a saúde 

do idoso, sua vulnerabilidade a situações de violência e regulamenta o funcionamento 

de instituições para o atendimento do idoso dependente, com destaque para o 

Estatuto do Idoso (2003), mas, mesmo diante de tantos aparatos legais, que 

favorecem o cidadão idoso, esta parcela da população ainda é vítima de inúmeras 

violações de direitos no país. Diante deste cenário, é inadiável que o idoso conheça 

os instrumentos que versam sobre os seus direitos e o projeto em tela visa colaborar 

nessa tarefa. Justificativa: A UNATI, criada em 1993, é um programa pioneiro de 

universidade de terceira idade lotado em uma universidade pública. Segundo Nunes 

e Silva (2011), “o Programa tem como objetivo geral contribuir para a melhoria dos 

níveis de saúde física, mental e social das pessoas idosas acima de 60 anos”, além 

de realizar ações e projetos educacionais que permitem aos idosos a absorção de 

novos conteúdos. Tal característica torna o espaço da UERJ privilegiado para o debate 

sobre os direitos da pessoa idosa. Objetivos: Construir um plantão informativo para 

orientação e conscientização dos direitos da pessoa idosa na UNATI, com pessoal 

técnico treinado para o atendimento de demanda já existente de procura na 

Coordenação de projetos de extensão para informações sobre os direitos dos idosos. 

Metodologia: - Treinamento de estagiários para acolhimento e garantia de sigilo de 

demandas que lidem com questões delicadas ou pessoais de idosos e suas famílias, 

que necessitem de encaminhamento para outras instâncias de defesa de direitos; - 

Criação de um grupo de estudos sobre os direitos da pessoa idosa para estudar a 

literatura acadêmica atualizada sobre o tema e as legislações normatizadoras dos 

direitos da pessoa idosa; - Sistematizar as principais demandas de informações sobre 

direitos com vistas a divulgação de seus direitos em sites e aplicativos. Pra tal 

contamos com uma bolsista do curso de Serviço Social. Resultados: O projeto teve 

lançamento publico no dia 17 de junho, com a presença da procuradora coordenadora 

do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso. O plantão informativo 

já está realizando atendimento presencial e telefônico dos idosos e suas famílias na 

sala 10141, às segundas, quartas e quintas, de 14:00 às 17:00h. A divulgação dos 

direitos da pessoa idosa, através do levantamento de notícias sobre o tema, vem 

sendo divulgadas nas redes sociais pela bolsista. 

 
E-mail: srabello.uerj@gmail.com 
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A CAPACITAÇÃO PARA O VOLUNTARIADO COMO PARCEIRO NO 

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL DA PESSOA IDOSA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SANDRA RABELLO DE FRIAS 

Estagiário(s):  
Amanda de Oliveira Hemerly 

Luana Caroline dos Santos 

 
Este projeto visa desenvolver atividades pedagógicas na perspectiva de ações 

políticas e sociais que instrumentalizem idosos e idosas no exercício da prática de 

atividades voluntárias em instituições de longa permanência para idosos, através da 

oficina de capacitação para o voluntariado e envelhecimento saudável e outras 

atividades que incentivam a reflexão e a leitura, considerando as potencialidades dos 

sujeitos idosos que participam das atividades desenvolvidas pela UnATI. Justificativa: 

A redução das taxas de natalidade e o aumento na expectativa de vida vem 

fortemente contribuindo para uma mudança na estrutura demográfica do Brasil. A 

UNATI, através da Coordenação de Projetos de Extensão, está pronta para contribuir 

com o processo de qualificação e atualização de conhecimentos da população idosa, 

através de realização de oficinas de capacitação para atividades laborativas e 

encontros sócio-educativos e lúdicos que capacitem o cidadão idoso para o exercício 

da cidadania. Objetivos: Desenvolver com os idosos e idosas da UnATI atividades 

socio-educativas, culturais e lúdicas que remetam a debates sobre envelhecimento e 

cidadania e que atualizem seus conhecimentos, ao mesmo tempo que os capacita 

como parceiros no desenvolvimento do projeto como voluntários em Instituições de 

Longa Permanência - ILPIs. Nesse projeto estão inseridos ainda o “Café Literário”, “A 

Biblioteca Ambulante” e o “Cine Debate”. As atividades ocorrem no âmbito do Centro 

de Convivência e na Coordenação de Extensão. Metodologia: Dentro da dinâmica de 

praticas e saberes, utilizamos, por exemplo, aulas expositivas que abordem as 

temáticas do envelhecimento, a chegada da aposentadoria, questões relacionadas ao 

envelhecimento e voluntariado, além de capacitação em dinâmica de grupo e 

atividades sócio-educativas e lúdicas, estimulando a reflexão e o desenvolvimento de 

práticas que permitam ao idoso refletir de forma crítica e atuarem socialmente em 

atividades voluntárias e laborativas.. Resultados: Os idosos participantes recebem 

formação e incentivo para atuação em atividades voluntárias visando o seu 

envelhecimento ativo e participante na sociedade, ao mesmo tempo em que, 

contribuem socialmente com a promoção da saúde dos idosos institucionalizados. 

Durante o ano de 2018 e início de 2019, foram realizados mais de 20 encontros com 

as atividades descritas e atividades voluntárias em ILPI parceira que conta com 64 

idosas institucionalizas. A avaliação externa do projeto é realizada tanto atendendo 

aos regulamentos dos editais do cetreina, quanto na participação na UERJ Sem 

Muros; além da realização de avaliação conjunta com os gestores das instituições 

asilares parceiras e voluntários. 

 
E-mail: srabello.uerj@gmail.com 
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL DA 

UERJ 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANE AUGUSTA FERNANDEZ 

Estagiário(s):  
Karoline Lima dos Santos 

Luane Teixeira Gonçalves Martins 

 
O Departamento Cultural da Sub-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ é 

responsável por planejar, assessorar e executar projetos e ações de natureza artística 

e cultural na Universidade. Para exercer suas funções, o Decult requer uma equipe 

integrada com boa circulação de informações entre as equipes, um bom registro dos 

eventos para a divulgação e memória do Departamento, além da eficiência na 

divulgação interna e externa de todas as atividades. É necessário que tenhamos 

nossos meios de comunicação renovados e que nossos setores possam compor em 

realidade um único departamento integrado. Primeiro, para que todos os 

componentes conversem entre si e, em seguida, possam se comunicar melhor 

externamente. Com a participação dos bolsistas, esse projeto colabora para uma 

melhoria sensível em nosso trabalho de comunicação e para a formação de nossos 

alunos, contribuindo com a interseção entre a sala de aula e a prática profissional. 

Nesse período de um ano de projeto, seguimos cumprindo os objetivos de integrar 

os setores do Decult e seus fluxos de comunicação, de acordo com os princípios da 

comunicação integrada e melhorar o relacionamento do Decult com seus públicos 

interno e externo via mídias digitais e imprensa especializada em cultura e arte. Já 

trabalhamos a renovação da identidade visual do Decult, bem como de das redes 

sociais (Facebook, You Tube, Instagram); organizamos algumas datas 

comemorativas e eventos para serem realizados de forma conjunta, a fim de 

colaborar com o planejamento dos recursos e a divulgação para a imprensa e nas 

redes sociais; além de iniciar a reorganização da cobertura dos eventos e da 

assessoria de imprensa; colaborando na formação de alunos de Comunicação Social. 

Dentre as ações desenvolvidas estão a organização de reuniões periódicas de equipe; 

renovação da página do Facebook e das outras redes sociais; atualização permanente 

do mailing list de divulgação para a imprensa; elaboração de um cronograma com 

prazos para a informação de eventos com vistas à divulgação e apoio às ações; 

exposições, oficinas, espetáculos, palestras; reuniões periódicas com a equipe de 

comunicação/programação visual para estabelecer prazos e dividir tarefas; 

manutenção da newsletter mensal de divulgação por email; organização de nosso 

espaço no mural da SR3; padronização da linguagem comunicacional de acordo com 

as mídias a serem utilizadas: ordem das logos, grafia de palavras, apoio X realização; 

inicio da produção de imagens para a criação de acervo fotográfico e divulgação de 

atividades realizadas pelas Coordenadorias do Decult. Trabalhamos também, nesse 

momento, para a construção do novo site do Decult. 

 
E-mail: rosaneaf@gmail.com 
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BANCO DE IMAGENS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DANIELLE RIBEIRO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Lucas Rosas Miranda de Souza 

Monique Santos Ferreira 

 
O CTE possui um acervo de cerca de 3730 mídias e 5100 programas que necessitam 

de uma metodologia de guarda e recuperação para que esses conteúdos não sejam 

perdidos, visando a preservação da memória da UERJ. Este acervo faz parte do Banco 

de Imagens da Videoteca, que funciona como um setor de tratamento técnico e 

arquivamento de imagens em diversas mídias provindas de ilhas de edição (brutas e 

matrizes/editadas, sejam elas estáticas ou em movimento). Esse conteúdo 

audiovisual pode ser utilizado em pesquisas, como imagens de arquivo, produções 

jornalísticas, campanhas publicitárias, estruturação de cursos e outras atividades 

acadêmicas, além de constituir a memória audiovisual da instituição responsável por 

sua criação. Para compartilhar essa informação visual armazenada e objetivar a sua 

posterior recuperação, deve-se adotar critérios precisos de indexação levando-se em 

conta os diferentes processos de produção de imagens, a narrativa cinematográfica, 

a multidisciplinaridade de temas e assuntos que constituem o acervo de uma 

instituição que tem como princípio fundamental a produção de conhecimento. O 

projeto Banco de Imagens tem como objetivo: avaliar, organizar, tratar, registrar e 

indexar em base própria o acervo produzido ao longo dos anos pelo Centro de 

Tecnologia Educacional da Uerj, formulando uma metodologia para armazenamento 

e recuperação das imagens e preservação da memória da Universidade. O maior 

público que consulta o acervo do Banco de Imagens são os produtores e realizadores 

de vídeos, programas e demais atividades audiovisuais do CTE, bem como 

pesquisadores que solicitam nosso conteúdo único, já que nenhuma outra instituição 

tem a maioria desses vídeos, sejam para imagens de arquivo, fatos históricos, 

entrevistas e eventos que ocorreram na universidade. Temos o objetivo de converter 

todas as mídias Brutas e Matrizes para meio digital e disseminarmos esse conteúdo 

em canal próprio da Videoteca no Youtube e publicações em site do CTE. Como 

resultado principal desse projeto, além da recuperação das mídias, está a dedicação 

a um patrimônio cultural muitas vezes esquecido e que se encontrava em más 

condições de conservação. Temos a finalidade de revitalizar um bem cultural, 

resgatando valores, características históricas, estéticas do patrimônio cultural da 

Universidade. Nunca é demais destacar que um dos grandes desafios dos acervos 

audiovisuais é a passagem do tempo, que é irrefutável. Obtivemos resposta positiva 

para o projeto que conta com apoio FAPERJ através do edital APQ4 - Apoio à 

Infraestrutura de Acervos: “Preservação do Patrimônio Histórico da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro: criação de laboratório de recuperação do acervo audiovisual 

da Vídeo”, que ainda aguarda liberação de recurso e tem como objetivo promover a 

recuperação do acervo audiovisual e a preservação do patrimônio histórico da UERJ 

através da digitalização de mídias brutas do Banco de Imagens. 

 
E-mail: viterdani@yahoo.com.br 
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MEMÓRIA UERJ EM VÍDEO IMAGENS EM MOVIMENTO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DANIELLE RIBEIRO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Victor Hugo do Nascimento Vasconcelos 

 
Entende-se por Memória Institucional a recuperação da massa documental produzida 

em diferentes momentos e suportes representativos da trajetória da instituição em 

diversos seguimentos. Memória não é somente a repetição ou reprodução daquilo 

que se conhece de antemão pela história já escrita e documentada. Os relatos orais, 

os documentos escritos, as imagens visuais e os objetos ganham significados quando 

se lê e se pensa a história. Nesse sentido, a história da Uerj vem sendo registrada 

em vídeo, desde a criação do Centro de Tecnologia Educacional e por outras unidades 

da universidade, através de depoimentos, entrevistas e eventos. Com os recursos 

das novas tecnologias tem-se por meta recuperar o acervo em diferentes formatos, 

para mídias em meio digital, trazendo o conhecimento de histórias passadas para o 

contexto de hoje. O projeto Memória Uerj em vídeo imagens em movimento é uma 

atividade que visa a recuperação, preservação e disseminação do acervo 

caracterizado como memória institucional produzido pelo Centro de Tecnologia 

Educacional e outras unidades da Uerj que foram responsáveis pela confecção de 

produções audiovisuais, ou seja, vídeos institucionais da universidade. O trabalho é 

realizado através de análise dos vídeos para identificação e indexação de material 

pertinente ao projeto e assim proceder a alimentação da base de dados utilizada na 

Videoteca, local onde estão armazenados tais suportes audiovisuais que registram a 

memória oficial e social da universidade. Estamos em fase de digitalização do acervo 

para disponibilizá-lo em meio digital, além de realizarmos o backup. É realizada a 

conversão de mídias em VHS para arquivo digital, que depois de tratado áudio e 

imagem, é disponibilizado em canal próprio da Videoteca no Youtube e publicado em 

site no CTE. Este projeto tem por meta o resgate e o registro da história da Uerj, 

reconhecendo a importância do papel das novas tecnologias de educação como 

matéria de pesquisa. O acervo em sua maioria é composto de gravações em 

diferentes formatos de mídias existentes no CTE que mostram diversos momentos 

da Instituição desde 1980. Como exemplo de produção que compõem o acervo de 

memória audiovisual da Universidade, temos: a construção do Campus Maracanã, as 

visitas de personagens ilustres e autoridades públicas, a entrega de títulos Doutor 

Honoris Causa, depoimentos de diversos reitores, professores, alunos e funcionários 

onde se recuperam relatos orais sobre a história, estrutura e funcionamento da Uerj, 

bem como, atividades realizadas pelos institutos, unidades, departamentos, além de 

congressos, seminários e demais eventos aqui realizados. 

 
E-mail: viterdani@yahoo.com.br 
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O PERFIL DE UMA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM UMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE – A DIFUSÃO DE ENSINO, 

EXTENSÃO E PESQUISA. 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCOS FERNANDO MARTINS TEODORO 

Estagiário(s):  
Leon Messias Gomes 

Maria Caroline Fernandes Teixeira 

Taina Ramos de Faria 

 
Em sua concepção inicial, as Assessorias de Comunicação Social ligavam-se, 

basicamente, à ideia de obtenção e divulgação de informações. Andrade (1993) cita 

o surgimento da atividade, nos Estados Unidos, no ano de 1862, indicando “o 

primeiro emprego sistemático de um serviço informativo oficial”. Hoje todas as 

Instituições percebem que necessitam de um órgão que estabeleça a comunicação 

entre seus dirigentes e o seus públicos-alvo. As universidades também se inserem 

neste perfil, à medida que consideram que a administração das informações no cunho 

da organização se faz extremamente necessária, já que ela é veículo primordial do 

fator produtividade. Instituições Públicas, Empresas, Órgãos, e Pessoas vêem em 

suas Assessorias de Comunicação Social a base para uma melhor integração entre a 

sua filosofia e a de seus públicos-alvo. A UnATI - Universidade Aberta da Terceira 

Idade da Uerj desde 1993, vem desenvolvendo um programa destinado à população 

acima de 60 anos, que visa contribuir para a melhoria dos níveis de saúde físico-

mental e social das pessoas idosas, utilizando as possibilidades existentes na 

Instituição Universitária. Devido ao grande conteúdo de temas referentes às questões 

inerentes ao envelhecimento humano, a gerontogeriatria e ao cidadão idoso a 

UnATI.Uerj buscava – há tempos, a existência de uma estrutura formal de 

comunicação social que pudesse racionalizar e difundir todo o fluxo de informações 

produzidas por ela, ou mesmo que viesse de fora dela. Logo, a Assessoria de 

Comunicação Social da UnATI.Uerj foi implementada em 1998 - criando a partir daí 

um sistema de comunicação formal e informal entre a UnATI.Uerj e seus públicos-

alvos. É por meio de um trabalho de comunicação institucional desenvolvido nessa 

instância que os públicos-alvo da UnATI.Uerj passaram a conhecer a produção 

científica, acadêmica e cultural da instituição, e para isso são elaborados 

instrumentos de difusão que vão desde boletins & releases para contatos com a 

imprensa, até a materiais educativos-informativos que são utilizados pela equipe da 

unidade. Através de um processo de avaliação constante em relação à rotina das 

atividades desenvolvidas, a Assessoria de Comunicação Social da UnATI.Uerj é 

considerada hoje na Uerj e fora dela, como um instrumento de integração e 

socialização entre a UnATI.Uerj e seus públicos-alvo, e que a médio prazo já refletiu 

na melhoria da qualidade de comunicação total da UnATI.Uerj como uma instituição 

que desenvolve ensino, extensão e pesquisa universitária. Portanto, todos os 

trabalhos e atividades desenvolvidos pela Assessoria de Comunicação Social da 

UnATI.Uerj são considerados verdadeiros projetos - devido a sua magnitude, pois 

evidenciam as questões relativas ao envelhecimento humano, a gerontogeriatria, a 

terceira idade, e a cidadania do idoso, temas sempre em voga nos meios de 

comunicação de massa. 

 
E-mail: marcao.unati.uerj@gmail.com 
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PROGRAMA CAMPUS/CTE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CLAUDIA THEME DA SILVEIRA SOARES 

Estagiário(s):  
Katellyn Queiroz Santos 

 
O Campus é um programa de TV educativo produzido pelo Centro de Tecnologia 

Educacional da UERJ (CTE) com mais de 20 anos de existência. Trata-se de uma 

revista eletrônica de reportagens, dedicada a promover o diálogo entre a sociedade 

e o meio acadêmico, por meio da discussão de assuntos atuais. O programa Campus 

propicia à Universidade novas possibilidades de produção de conteúdo e de 

comunicação com as comunidades interna e externa, ampliando as possibilidades de 

divulgação dos saberes produzidos pela universidade para além dos muros 

acadêmicos. O programa Campus já foi exibido em emissoras de TV aberta; 

posteriormente foi veiculado em TV a cabo pela Net, via UTV (Canal Universitário do 

Rio de Janeiro, um pool de emissoras universitárias). Desde 2011, o Programa 

Campus tem sido veiculado na internet pela TV Uerj, webtv da Universidade, criada 

pelo CTE no mesmo ano. Em tempos marcados por grandes desafios às formas 

tradicionais de participação no debate público, a inserção do programa Campus na 

webtv universitária o colocou entre as modalidades contemporâneas de comunicação, 

orientando seu trabalho por uma perspectiva de jornalismo colaborativo. A 

participação do público é bem-vinda em comentários, sugestões de pautas e na 

avaliação global do trabalho. Tudo isso com vistas à democratização do acesso à 

produção de conhecimento, bem como à ampliação da pluralidade de vozes e visões 

de mundo. O programa se constitui ainda um espaço aberto à experimentação de 

formatos, linguagens e conteúdos, contribuindo para a formação profissional dos 

alunos da Uerj e para o desenvolvimento de pesquisas neste campo. Com mais de 

duas décadas, o programa tem uma história de sucesso, tendo sido premiado por 

dois anos consecutivos no festival Gramado Cine Vídeo, em 2007 e 2008. Em 2014 

a edição “Convivendo com HIV” foi vencedora, na categoria Trabalhos de 

Comunicação, do VIII Prêmio Visibilidade das Políticas Sociais e do Serviço Social, 

promovido pelo Conselho Regional de Serviço Social/RJ. Ao longo de sua existência, 

foram produzidas mais de 700 edições do programa. Destas, mais de 150 estão 

disponíveis na internet e contam com mais de 900 mil visualizações no Youtube, além 

do alcance via site (www.cte.uerj.br/tvuerj) e página da TV Uerj no Facebook. As 

demais edições fazem parte do acervo da Videoteca do CTE e estão passando por um 

processo de digitalização, para que também sejam disponibilizadas ao público pela 

internet. Além da veiculação via site da TV e redes sociais, os programas também 

são exibidos nas TVs distribuídas pelo Campus Maracanã da Universidade, permitindo 

uma maior divulgação para as produções e maior aproximação com o público em 

geral. 

 
E-mail: atheme@gmail.com 
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PROGRAMA TV UERJ EXPLICA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MICHELE SILVA DE AVELAR 

Estagiário(s):  
Queren Mota Herculano 

 
Seguindo os trilhos da democratização da informação e do conhecimento, o projeto 

Programa TV Uerj Explica tem como objetivo o esclarecimento do público sobre 

diversos assuntos da atualidade, muitos deles polêmicos, trazendo especialistas da 

universidade para comentá-los. Trata-se de uma prestação de serviço à população, 

buscando decodificar assuntos de interesse público, propiciando a construção de 

conhecimento e estimulando a reflexão crítica. Em um momento marcado pela 

proliferação das chamadas “fake news” e de boatos que se espalham rapidamente 

pela internet, fenômenos estes que possuem importantes efeitos na sociedade, 

estabelecer um canal de comunicação fidedigno, comprometido com a veracidade 

das informações e trazer especialistas para tratar de temas sensíveis e de interesse 

do grande público se faz fundamental para a conscientização e formação crítica da 

população, contribuindo para a cidadania. Além disso, o projeto contribui para a 

formação do estudante, proporcionando uma importante experiência no trato com as 

informações, com a checagem de sua veracidade, apuração dos dados, busca de 

fontes fidedignas, importantes para a formação do jornalista, no sentido de como o 

profissional deve se posicionar para produzir um conteúdo ético, de qualidade e de 

credibilidade. Desde sua criação, foram produzidas edições do TV Uerj Explica que 

trataram de temas como: a reforma trabalhista, a reforma da previdência, direitos 

humanos, estado laico, a reforma política, o consumo de produtos de origem animal, 

a regulação da mídia, o custeio do ensino público, a violência contra a mulher, a 

regulamentação das drogas, a guerra civil na Síria, as privatizações, entres outros 

assuntos. Edições essas que contam com mais de 6800 visualizações no Youtube, 

além do alcance via site e página da TV Uerj no Facebook. Além disso, os programas 

também são exibidos nas TVs espalhadas pelo Campus Maracanã da Universidade. 

Dessa forma, o programa também contribui para a aproximação entre a Universidade 

(na figura de seus especialistas), os demais membros da comunidade interna e a 

comunidade externa. A resposta do público tem sido muito positiva, com pedidos de 

mais edições do programa e sugestões de pauta com temas de interesse. Nesse 

sentido, o programa possui um caráter de forte interação com as demandas sociais, 

onde os princípios de excelência acadêmica, de compromisso com a sociedade, de 

garantia do livre acesso ao conhecimento e de promoção de valores democráticos e 

de cidadania norteiam as ações empreendidas. 

 
E-mail: michele.avelar@hotmail.com 
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VISITAS DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS EAD DA UERJ EM INSTITUIÇÕES DA 

ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 

Propaganda 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO SABA 

Estagiário(s):  
SUELEN BARBOSA DOS SANTOS LEANDRO 

 
A UERJ, no âmbito do Consórcio CEDERJ, oferece cursos de graduação a distância 

(EaD) em Ciências Biológicas, Geografia e Pedagogia, desde 2003. Apesar do tempo 

ação e da formação de professores que vem promovendo em 16 Polos de Apoio no 

Estado do Rio de Janeiro, a grande maioria dos estudantes do ensino médio do 

município do Rio de Janeiro desconhece a possibilidade de ingresso no ensino 

superior, em IES pública, na modalidade EAD. Assim, visando preencher essa lacuna, 

o Projeto Divulga EaD UERJ, criado pela COPEI/SR1 promove a divulgação dos cursos 

de graduação a distância da UERJ em escolas estaduais de ensino médio, em pré-

vestibulares comunitários e/ou sociais dos municípios do Grande Rio e para a 

população em geral. Os meios de divulgação são: as mídias sociais, através de Fan 

Page no Facebook e um blog, ambos denominados Divulga EaD UERJ; telefonemas e 

emails para escolas da rede pública e pré-vestibulares sociais, apresentando os 

Cursos EaD da UERJ e, visitas a essas instituições, promovendo palestra de 

divulgação e distribuindo folder com orientações sobre os cursos. Nos últimos meses, 

os contatos telefônicos para visita in loco geraram marcações, permitindo a 

realização de visitas às escolas e pré-vestibulares. Assim, 01 Ciep na Ilha de 

Guaratiba e 01 pré-vestibular social na Praça Seca, ambos, localizados na zona oeste 

do município do Rio de Janeiro, foram visitados. Nesses espaços foram atendidos 

cerca de 70 alunos, que participaram de uma pesquisa de satisfação, ao final da 

apresentação. A análise do questionário preenchido pelos alunos, ao final das 

apresentações confirmou mais uma vez que a população estudantil não tem 

conhecimento sobre as possibilidades de ingresso na universidade pública, para 

educação a distancia e tão pouco tem informação sobre as oportunidades oferecidas 

pela Uerj. A fan Page no Facebook é continuamente atualizada e continua registrando 

novos seguidores, além de ter o espaço de comentários e dúvidas sempre 

respondidos. O blog Divulga EaD UERJ se manteve divulgando atividades 

desenvolvidas nos Polos de Apoio, eventos de colação de grau, assim como, 

informando sobre o vestibular Cederj, para acesso aos cursos EaD. Acreditamos que 

a divulgação virtual seja uma ferramenta de grande alcance, já que consegue atingir 

o objetivo da divulgação constante das informações. No entanto, fica evidente que o 

contato presencial, com a participação de estudantes da modalidade EaD, é essencial 

para incentivar e conquistar a atenção dos ouvintes. 

 
E-mail: cellysaba@gmail.com 
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INOVUERJ - NÚCLEO DE INOVAÇÃO DA UERJ - 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 

Informação 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARINILZA BRUNO DE CARVALHO 

Estagiário(s):  
Gabriela Vianna Gomes 

Renan Mendonca Tavares 

Vinicius Goncalves Mota 

 
O projeto trata da inserção, divulgação e disseminação da cultura de INOVAÇÃO, 

PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO na UERJ, de forma a promover o 

desenvolvimento de ideias, propostas, pesquisas, projetos e soluções inovadoras que 

alcancem sucesso e sustentabilidade. A proposta iniciada transformou-se e se 

consolidou com o desenvolvimento de metodologias de prospecção da Inovação, 

identificação de potencialidades, avaliação de ativos, indicadores de requisitos, busca 

prévia, modelos de proteção e transferência de tecnologia e saberes. O Projeto se 

utiliza de espaços de criação e discussão como seminários, cursos, oficinas e debates 

que integrem pessoas e articulem soluções, sempre envolvendo equipes 

transdisciplinares. O projeto se utiliza de Infraestrutura Técnica, Metodologia e 

Equipe Transdisciplinar para a execução das atividades propostas. É objetivo 

atividades, principalmente neste momento de crise, de colaboração e muito trabalho 

de equipe com conhecimento multidisciplinar de modo a tender todas as demandas 

da Universidade. A integração entre as unidades é fator indispensável ao bom 

condicionamento e desenvolvimento transdisciplinar das ações de capacitação, 

prospecção da inovação, busca prévia, registro de ativo e possibilidades de 

transferência para a sociedade, com acordo e convênios adequados a cada 

necessidade. A divulgação, comunicação, articulação e integração entre as unidades 

da UERJ, seus Campi e a Sociedade é outra atividade que colabora para a boa gestão 

das inovações percebidas e geradas. Por fim, mas não menos importante, é missão 

do projeto a promoção de ambiente transdisciplinar com projetos colaborativos e 

produtos/serviços para soluções de problemas internos, bem como demandas 

recebidas da comunidade em geral. O inovuerj se organiza para uma maior 

Transferência de Ativos, pois a demanda está maior para o financiamento de 

empresas interessadas nos produtos e processos desenvolvidos pela UERJ. A parceria 

com a Startup Rio e o Sebrae são promessas de resultados promissores. As turmas 

de de empreendedor em cinco unidades da uerj já se comprovaram exitosas, com a 

geração de projetos e produtos de interesse e parceria com a sociedade, város 

projetos destas turmas serão capacitados para start up´s e incubadoras. Muita 

proteção foi feita e nos colocamos visíveis, em 2019. Esta proposta inclui, discutir e 

aprimorar o perfil do lider negociador, os tipos e abordagens da negociação, bem 

como as instâncias e atributos da gerência de conflitos direcionados à gestão de 

contratos e licenciamentos. O novo mandato da Câmara Técnica de Inovação deverá 

ter maior atuação na legitimidade e visibilidade dos projetos e parcerias, 

supostamente advindos de demandas como oportunidades diante da crise atual. 

Também temos a proposta de estudo integrado em Saúde, onde a atividade de 

gestão empresta critérios de sucesso, com o novo grupo de estudo voltado para a 

Gestão da Inovação em saúde é crucial. 

 
E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
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PROJETO DE ATIVOS INTELECTUAIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 

Informação 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARINILZA BRUNO DE CARVALHO 

Estagiário(s):  
Guilherme Ribeiro de Souza 

Joao Victor Feijo Pereira 

 
O INOVUERJ tem a missão de articular demandas e ofertas da sociedade com a 

academia, e nesta tarefa inicia uma busca por ativos intelectuais que venham a 

solucionar gargalos na sociedade. Com a Rodada de Ativos Intelectuais, o projeto 

busca identificar novas e promissoras ações que possam ser transferidas para a 

sociedade em prol de melhorias e desenvolvimento tecnológico e social. Assim o 

projeto realiza a prospecção da Inovação, identificação de potencialidades, avaliação 

de ativos, indicadores de requisitos, busca prévia, modelos de proteção e 

transferência de tecnologia e saberes. O Projeto se utiliza de espaços de criação e 

discussão como seminários, cursos, oficinas e debates que integrem pessoas e 

articulem soluções, sempre envolvendo equipes transdisciplinares. Em meio a este 

turbilhão de mudanças, um tema que assume importância cada vez maior é a 

Inovação. Em outras palavras, num mundo tão competitivo e integrado todos sofrem 

do mal de “parecer igual”. Países “referência” têm suas estratégias de crescimento 

“copiadas” por outros países. Empresas “vencedoras” são analisadas cuidadosamente 

pelos concorrentes. Produtos e serviços “de sucesso” ganham similares nas 

prateleiras semanas depois de seus lançamentos. O combustível que mantém esta 

corrida frenética chama-se Inovação, que tem se tornado o foco mundial nestas 

últimas décadas. Se alguns anos atrás os fatores competitivos giravam em torno de 

recursos humanos, recursos naturais, redução de custos e do aumento da 

produtividade, o atual é fazer diferente. Está posto que o desafio do momento é, e 

continuará sendo a questão da Inovação, quer Tecnológica, com novos produtos e 

processos ou Social, com novas leituras, dinâmicas e políticas de inclusão e 

integração social. A UERJ, através de suas unidades, vem promovendo um 

desenvolvimento significativo tanto no que diz respeito ao acúmulo de conhecimentos 

e à sistematização de seu corpo teórico-metodológico, quanto à ampliação de suas 

atividades de ensino e pesquisa com destaque para a participação nas discussões, 

planejamento e execução de iniciativas de inovação em instituições públicas e 

privadas. A crescente preocupação com significativos problemas de inovação tanto 

em produtos, como em processos de produção, como em gestão decorrentes da 

intensidade e da profundidade das transformações recentes no mundo do trabalho, 

acentuou a importância contemporânea no trato da Inovação, da Autoria e da Gestão. 

Deste modo prospectar, identificar e registrar os ativos intelectuais da UERJ torna-

me mandatório e de alto poder de sustentabilidade intelectual, tecnológico e 

profissional. 

 
E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
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DATAUERJ- ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE DADOS INSTITUCIONAIS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração Pública 

Centro: VICE-REITORIA 

Unidade: VICE-REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ILMA DE PAULA MOURA BASTOS 

Estagiário(s):  
Thonny Nogueira Nascimento 

 
Produzido pelo NIESC, o DataUERJ reúne os dados institucionais mais relevantes da 

UERJ, assumindo papel central na meta de ampla disseminação de informações e 

total transparência administrativa na instituição. A UERJ iniciou em 1994 a publicação 

do anuário estatístico dataUERJ. A periodicidade de sua publicação manteve-se 

regular até 2004, quando foi descontinuada, provavelmente por não constituir 

prioridade da administração da Universidade no período. A retomada de sua produção 

regular a partir de 2008 alinha-se à política de transparência na gestão institucional, 

claramente colocada como marca da atual administração da UERJ.O trabalho se 

desenvolve em três etapas, a saber:Coleta de informações nos diferentes órgãos da 

instituição, através de:- aplicativos de aquisição on-line desenvolvidos pela própria 

equipe em parceria com a DINFO, nos dados referentes à graduação (SR-1) e pós 

graduação (SR-2) onde há sistemas de bancos de dados locais;- coleta via 

questionários nos demais casos. Elaboração e análise crítica das planilhas que 

compõem o anuário DataUERJ. Tratamento gráfico/editorial do conteúdo.Publicação 

do anuário DataUERJ em três versões: volume impresso, web e mídia eletrônica (pen-

drive)Coletar, sistematizar e interpretar dados institucionais referentes a graduação, 

pós-graduação, pesquisa, extensão, aspectos financeiros, administrativos e de 

recursos humanos, visando à produção do Anuário Estatístico da UERJ – 

DataUERJ.Publicar e divulgar o DataUERJ em três diferentes mídias: versão impressa, 

web e versão eletrônica, promovendo a disseminação efetiva de informações 

institucionais.-Contribuir para a avaliação responsável e viabilizar a realização de 

processos permanentes de retro-análise das ações de gestão;- Intensificar a 

disseminação de informações institucionais.Comunidade interna e externa da UERJ: 

Corpo docente, corpo discente, orgãos dos governo e da sociedade e pesquisadores.-

Trabalhar com os sistemas DataUERJ, SAGU, SRH e COPAD - Atender solicitações 

externas junto ao governo aos órgãos: CRUB - Conselho dos Reitores das 

Universidades Brasileiras. CEPERJ - Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e 

Formação de servidores públicos do RJ. ABRUEM - Associação Brasieleira dos Reitores 

das Universidades Estaduais e Municipais e a publicação anual Guia do 

Estudante.Participar:- do processo de coleta e tratamento de dados;- do 

preenchimento dos quadros estatísticos na página do DataUERJ disponível para 

WEB;- do processo de editoração para elaborar o anuário estatístico - exemplar 

impresso, web e mídia eletrônica (pen-drive). 

 
E-mail: ilmaparis.bastos@gmail.com 
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INDICADORES INSTITUCIONAIS PARA APOIO À GESTÃO DA 

UNIVERSIDADE 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração Pública 

Centro: VICE-REITORIA 

Unidade: VICE-REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CELINA AIDA BITTENCOURT SCHMIDT 

Estagiário(s):  
Camila Franco Chagas 

Wallace Pereira da Silva 

 
O projeto está inserido dentro das atividades contínuas da Coordenação 

(CIDES/NIESC), voltadas à avaliação de dados e construção de indicadores de 

desempenho da graduação da UERJ. O objetivo geral do projeto é o atendimento à 

demanda por parte da própria UERJ e de instâncias externas, por dados e indicadores 

voltados a orientar a tomada de decisão em processos de avaliação e fomento à 

Universidade, bem como à gestão interna institucional. Nesse sentido são 

desenvolvidos estudos visando à construção, renovação e atualização de indicadores 

a partir de bancos de dados da UERJ (SAG, DataUerj). As atividades incluem também 

a manutenção e transferência de bancos de dados demandados por órgãos de 

governo e demais entidades da sociedade, principalmente o CENSO da graduação 

(anual) pelo INEP/MEC e o Censo Internacional THE/WUR (Times Higher Education/ 

World University Ranking). A partir de 2013 utilizou-se a análise estatística da 

distribuição de notas dos alunos por disciplina, como ferramenta para a avaliação da 

sua qualidade dos critérios de avaliação. Foram utilizados critérios de curtose e 

simetria das curvas de distribuição de notas finais das disciplinas e traçados 

histogramas (gráficos de distribuição de frequência), de forma avaliar a adequação 

das distribuições obtidas à curva de distribuição normal, esperada para eventos 

aleatórios com mais de 40 elementos na amostra. Em versões anteriores da Uerj 

Sem Muros foram apresentadas as avaliações de disciplinas do Instituto de 

Matemática e Estatística, Instituto de Física, Faculdade de Educação e Faculdade de 

Ciências Médicas. A discrepância nos critérios de avaliação em diferentes cursos, 

observadas nas análises já realizadas nos levou a procurar uma forma de 

padronização dos critérios para efeito de comparação interna na UERJ. Pretende-se 

no próximo período de pesquisa realizar estudos dos Coeficientes de Rendimentos 

(CR) de alunos concluintes de diferentes cursos da UERJ, à luz da estatística as suas 

distribuições, de forma a se propor uma padronização dos CRs para cursos com 

critérios de avaliação diferentes. Para essa finalidade estamos desenvolvendo 

estudos a partir da metodologia utilizada pela Fundação Getúlio Vargas na 

padronização estatística das notas de provas de diferentes graus de dificuldade e 

desempenho dos alunos. Utiliza-se o conceito de padronização do CRs a partir da 

equalização dos escores de cada curso dentro de sua distribuição em relação a um 

escore geral da universidade. Neste ano apresentaremos o estudo realizado para as 

disciplinas básicas da Faculdade de Ciências Médicas do ano de 2015 (53 disciplinas 

analisadas), com os dados que já tínhamos disponíveis em trabalhos anteriores, 

como uma forma de testar a metodologia proposta. 

 
E-mail: celinabschmidt@gmail.com 
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ACERVO CLIO-PSYCHÉ: UM REGISTRO DA HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Biblioteconomia 

Centro: REDE SIRIUS 

Unidade: REDE SIRIUS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor: 
REGINA HELENA MURCIA TINOCO AMATO 

Estagiário(s): 
Bruna Alzira Pinto de Andrade 

Pablo Messias Ferreira Leitão 

 
O acervo da biblioteca é composto principalmente pelas seguintes coleções de 

personagens relevantes da História da Psicologia: Jayme Grabois, Eliezer Schneider, 

Emilio Mira y Lopes, Celso Pereira de Sá. Há também os acervos de História dos 

Saberes Psi Comentadores, História dos Saberes Psi Fontes Primárias, Referências, 

Teses e Dissertações, Acervo Geral e Periódicos. A Biblioteca CEH/E está localizada 

no Laboratório de História e Memória da Psicologia – Clio-Psyché, coordenado pela 

Professora Ana Maria Jacó Vilela, grande responsável pela aquisição dessas coleções 

através de pesquisas desenvolvidas no laboratório e do contato próximo junto aos 

familiares desses nomes importantes para a história da psicologia 

brasileira.Organizar, gerenciar e disponibilizar o acervo da Biblioteca CEH/E - Clio-

Psyché tanto à comunidade científica da UERJ quanto à comunidade externa. Os 

objetivos específicos são promover a preservação, armazenamento, resgate e 

visibilidade de documentos e coleções que registram a história da psicologia no Brasil. 

Fornecer subsídios para as atividades de pesquisa do Laboratório Clio-Psyché. Atingir 

esses objetivos possibilita alcançar a meta de reconhecimento da Biblioteca – e, em 

consequência, a própria UERJ – como centro de referência no que tange à pesquisa 

e ao acervo em história dos saberes psi no Brasil.Inicialmente, o acervo era em 

grande parte armazenado em uma pequena sala, sem nenhuma forma de 

organização formal e disponibilizado a pesquisadores ligados à pesquisa. Por não 

estar inserido no catálogo online da Rede Sirius havia dificuldade em relação à 

recuperação de informações. O acervo é composto de: Livros; Periódicos;Teses e 

Dissertações;CD’s e DVD’s;Folhetos. Todos os itens foram analisados segundo sua 

origem e tipologia, foram divididos fisicamente pelas suas respectivas coleções e, 

dentro de cada coleção, divididos por tipo de material. Esse desenvolvimento de 

coleções e a organização do conhecimento que proporciona o enriquecimento e a 

otimização das pesquisas utiliza a seguinte metodologia:Estudo de Usuários; 

Representação descritiva utilizando o AACR2 (Código de CatalogaçãoAnglo 

Americano, 2º. Edição);Classificação utilizando a CDU;Inclusão no Catálogo online 

da Rede Sirius, através do Software SophiA.O acervo encontra-se em processo de 

indexação, catalogação e registro. Atualmente cerca de 60% do total já está 

catalogado e disponibilizado no catálogo online da Rede Sirius, refletindo um aumento 

da freqüência de usuários e pesquisas na Biblioteca. Com isso observa-se que o 

processo de transformação acontece por vários aspectos, tanto pelo seu crescimento 

físico como pelo seu novo arranjo, pela relação de pesquisadores juntos ao acervo 

que foi mais bem estruturado e pelo melhor alcance do seu conteúdo dentro da 

comunidade acadêmica, ressaltando a pertinência e a relevância do trabalho e do 

conteúdo da Biblioteca CEH/E. 

 

E-mail: planaduerj@gmail.com 
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10 ANOS DA REDE ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – 

REANE 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANA AZEVEDO MALDONADO 

Estagiário(s):  
Larissa Cristina de Souza Santos 

 
A Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar (REANE) é composta por 

universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, UNIRIO, UFRJ-Macaé e 

UFF) e instituições e organizações da área de Alimentação Escolar (Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição (CECANE) UNIRIO, CECANE UFF, Conselho 

Regional de Nutricionistas da 4ª Região, Instituto de Nutrição Annes Dias, Secretaria 

Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Educação e Conselhos Estadual e Municipal 

de Segurança Alimentar do Rio de Janeiro). Coordenada pelo Núcleo de Alimentação 

e Nutrição em políticas Públicas da UERJ, tem como frente de atuação a articulação 

das ações institucionais que privilegiem processos de fortalecimento técnico junto 

aos nutricionistas responsáveis pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho é 

relatar as atividades planejadas, organizadas, coordenadas e de participação da 

REANE nos últimos 10 anos. Da sua criação no ano de 2009 até o ano 2019 foram 

realizadas as seguintes atividades: (a) planejamento e realização de plenárias 

semestralmente, totalizando 20 plenárias ao longo desses 10 anos; (b) realização de 

162 postagens no blog da REANE com 42.725 visualizações até julho de 2019; (c) 

pesquisa, organização e elaboração de materiais orientadores para Semanas de 

Educação Alimentar (SEA) e lançamento dos temas das SEA; (d) elaboração e 

realização de cursos de formação à distância, em alimentação e nutrição, em parceria 

com o Telenutrição (Telessaúde); (e) constante atualização dos cadastros dos 

responsáveis técnicos pelo PNAE no Estado; (f) realização de reuniões mensais do 

Comitê Executivo da REANE; (g) participação de fóruns, congressos e seminários de 

alimentação e nutrição; (h) realização de atividades de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) com escolares da rede municipal do Estado; (i) passou a integrar, 

em 2018, o GTI-E e Colegiado PSE do estado do Rio de Janeiro; (j) constituiu parceria 

com o (CECANE) UNIRIO e UFF para produção de materiais e produção de eventos. 

Ao longo desses 10 anos, a REANE sempre contou com a colaboração de alunos de 

graduação na realização de suas atividades, através do apoio a pesquisas 

bibliográficas para materiais educativos, na organização das plenárias, na atualização 

do blog e como multiplicadores das informações referentes à Rede. Além disso, o 

contato com os atores de execução do PNAE e a interação entre educando e educador 

que o estágio proporciona constituem-se em experiências ímpares para esses futuros 

profissionais. 

 
E-mail: luamaldonado71@gmail.com 
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I CIRANDA DE SABERES – CRIANÇAS NA UNIVERSIDADE: VIVÊNCIAS 

SOBRE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JANICE MACHADO DA CUNHA 

Supervisor(es) Participante(s):  
ANTONIO JOSE CUPELLO 

Estagiário(s):  
Alaécio Silva Rêgo 

Brendha Oliveira Gomes 

Daniela Gonçalves Medeiros 

Suelen Ribeiro de Brito 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Este trabalho tem como objetivo: Relatar as vivências e 

reflexões de estudantes de Graduação inseridos na organização da I Ciranda de 

Saberes – Crianças na Universidade: Vivencias Sobre Saúde e Educação. Este evento 

ocorreu em 06 de julho de 2019 no espaço interno da Capela Ecumênica da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi organizado pelo Projeto de Extensão 

EDHUC (Enfermagem, Direitos Humanos e Cidadania) em parceria com o Projeto de 

Extensão Bem-te-vi- Enfermagem, Etnias e Consciência Ambiental. E com o apoio de 

professores da Subárea Atenção Integral à Saúde da Criança (DEMI) e Professores e 

Estudantes da Faculdade de Enfermagem (ENF/UERJ) vinculados aos Projetos de 

Extensão e Pesquisa: Saúde é Brincadeira, Pai Presente; Gente Miúda, Liga de trauma 

e emergência em enfermagem (LATRENF), Tecnologias Cuidado Recém Nascido , 

Apoiando a Amamentação na Baixada Fluminense e Grupo de Pesquisa- Gênero, 

Violência, Saúde e Enfermagem. Destaca-se o apoio de Organizações Não 

Governamentais (ONG) e Grupos Comunitários, dentre estes: ONG Paz Sem 

Fronteiras, Associação Beneficiente AMAR, Instituto Afro Ameríndio de Ensino, 

Pesquisa e Vivências, Comissão Pastoral da Terra- Nova Iguaçu e Folia de Reis Mirim 

da Formiga. METODOLOGIA Baseia-se na inter-relação prática-teoria-prática, na 

perspectiva dialógica e indissociabilidade entre Ensino- Pesquisa e Extensão. 

RESULTADOS: Destaca-se que durante a ciranda, ocorreu uma grande interação dos 

apoiadores com o(a)s participantes, delineando-se um espaço propicio para a 

cidadania da infância através do diálogo entre diferentes experiências artísticas e 

culturais; interação entre estudantes universitários e Crianças de diferentes 

contextos culturais e sociais do Rio de Janeiro e sobretudo, possibilitando as crianças 

a expressarem suas vivências e saberes sobre saúde e educação através de 

atividades lúdicas, culturais e pedagógicas. Foram realizadas apresentações 

culturais, atividades lúdicas e pedagógicas e oficinas de trocas de saberes por 

estudantes (ENF-UERJ) e crianças vinculadas aos grupos comunitários que apoiaram 

a Ciranda. Foram realizadas apresentações culturais, atividades lúdicas e 

pedagógicas e oficinas de trocas de saberes. CONCLUSÃO: A realização da ciranda 

configurou-se como um espaço para a formação do cidadão, esse ainda quando 

criança, que se encontra em especial condição de desenvolvimento. REFERÊNCIAS: 

FREIRE P. Extensão ou Comunicação? Tradução Rosiska de Oliveira- 15ª Ed. São 

Paulo: Paz e Terra; 2011; Vamos ouvir as crianças? [recurso eletrônico]: caderno de 

metodologias participativas Projeto Criança Pequena em Foco / [organização CECIP; 

textos de Beatriz Corsino Pérez, Marina Dantas Jardim; ilustrações Claudius Ceccon]. 

- Rio de Janeiro: CECIP, 2013. 48 p., recurso digital: il. Formato: PDF. 

 
E-mail: jancunha5@gmail.com 
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QUANDO O ASSUNTO É PREVENÇÃO - DIALOGANDO COM JOVENS SOBRE 

AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Doenças 

Contagiosas 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
THELMA SPINDOLA 

Estagiário(s):  
Daniel Barbosa Guimarães 

Leticia Matias Ferreira 

 
O projeto de extensão realiza atividades com o público jovem – estudantes 

universitários da UERJ e, também, em alguns momentos, atuamos junto a estudantes 

do ensino médio e fundamental de escolas públicas do entorno – para o 

esclarecimento do grupo acerca da transmissão e prevenção das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST). A proposta da atividade é fazer com que o jovem 

reflita sobre o comportamento sexual e os riscos a que ficam expostos quando 

praticam sexo inseguro. Para estimular a discussão acerca da sexualidade são 

adotadas dinâmicas de grupo, ocasião em que buscamos conscientiza-los da 

importância de práticas sexuais seguras para a prevenção de agravos para a saúde 

sexual ou intercorrências que acarretem risco para a sua saúde, como a ocorrência 

de uma IST. No desenvolvimento da ação são realizadas atividades para integração 

do grupo, e reflexão sobre as práticas sexuais e práticas de prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis, com emprego de material lúdico e dispositivo para 

orientação sobre a colocação correta dos preservativos masculino e feminino. Na 

ocasião são distribuídos panfletos do Ministério da Saúde que complementam as 

informações verbais. Acreditamos que ações que favoreçam a conscientização dos 

jovens são relevantes e contribuem para a preservação da saúde sexual e reprodutiva 

do grupo, além de prevenir agravos. Temos buscado outros meios para atingir esse 

público. Nesse sentido, foi criada há dois anos uma página no Facebook para facilitar 

nossa comunicação com os estudantes, sendo um canal interativo que favorece a 

aproximação com o grupo do projeto. Buscamos, continuamente, socializar as 

informações e nos mantemos atualizados com os avanços na área da saúde 

relacionados à temática, com intuito de fornecer informações atualizadas. Sabemos 

da responsabilidade que temos, enquanto profissionais de saúde, para o 

esclarecimento e a disseminação de informações acerca da prevenção da transmissão 

das IST no grupo jovem, sabidamente por suas características, vulnerável a esses 

agravos. Assim, temos atuado, desde 2014, junto a cursos de graduação da 

universidade, especialmente os cursos de Enfermagem, Odontologia, Educação 

Física, Educação, entre outros. Já desenvolvemos a ação a aproximadamente 1000 

estudantes, incluindo atividades internas e extramuros à Universidade. Temos 

buscado o contato com os estudantes da UERJ através dos diretórios acadêmicos e, 

com intuito de não interromper atividades de ensino, temos participado da recepção 

de calouros, ocasião em que mostramos o trabalho do projeto, acreditando na força 

da autorreflexão e autocuidado como instrumento de mudança. 

 
E-mail: tspindola.uerj@gmail.com 
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SER ENFERMEIRO É 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALBA LUCIA CASTELO BRANCO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Lucia Alves de Carvalho e Silva 

Carolina Cabral Pereira da Costa 

Maria Lelita Xavier 

Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel 

Michel Rego Lãçzynski Monteiro 

Estagiário(s):  
Amanda Franco Capulot 

 
O Projeto “Ser Enfermeiro é...” apresenta uma proposta de ação extensionista, onde 

são desenvolvidas atividades que visam discutir, sistematizar e refletir o que tange 

o “fazer enfermagem” e gerar pesquisas que abordem a formação do profissional 

enfermeiro, seja referente à graduação ou à especialização. O projeto destina-se não 

só aos estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem, mas também aos 

possíveis parceiros nas esferas de formação do ensino médio, tanto público quanto 

privado divulgando a profissão do enfermeiro e suas áreas de atuação. Ao longo dos 

períodos referentes a 2018/2 e a 2019/1 foram realizadas as seguintes atividades: 

participação na 28ª UERJ sem muros; organização e realização dos VII, VIII e IX 

Seminários do projeto, intitulados “A colaboração do Centro Acadêmico na formação 

do Enfermeiro”, “Áreas de atuação do Enfermeiro” e “Na moral”; divulgação do 

Projeto na Faculdade de Enfermagem da UERJ, durante a 80ª Semana Brasileira de 

Enfermagem – SBEn – 2019, com depoimentos em vídeos sobre o que é ser 

enfermeiro além do registro em fotografias com estudantes, técnicos e docentes para 

divulgação nas redes sociais do Projeto no Facebook e no Instagram, com autorização 

firmada pelas próprias pessoas; participação na Mostra de experiências do 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem – DFEn/ENF/UERJ, apresentando 

trabalho na sessão pôster; participação na recepção dos estudantes ingressantes nos 

semestres 2018/2 e 2019/1 do curso de graduação em Enfermagem da UERJ, com 

discussão das atividades desenvolvidas pelo enfermeiro; manutenção da página do 

projeto no Facebook e no Instagram; 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; 

apresentação do Projeto de Extensão aos estudantes do 2° e 3° ano do ensino médio 

do Colégio Maria Raythe, divulgando a profissão com o auxílio de jogos, vídeos e 

debates; participação no 20° Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem – 

SENPE com apresentação do trabalho intitulado “A Enfermagem apresentada no 

Instagram” na sessão pôster. É importante ressaltar que nesse período acima 

relatado, conseguiu-se avançar e realizar uma das principais metas do projeto, 

divulgar a profissão para o público externo, por meio de visitas e palestras dirigidas 

aos estudantes de escolas de ensino médio, atividade frequentemente prejudicada 

devido a situações de greves na rede pública de ensino e/ou entraves burocráticos. 

 
E-mail: profalbauerj@gmail.com 
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A TENDA DA ROTULAGEM COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANA MARIA CERQUEIRA CASTRO 

Estagiário(s):  
Kelly Veloso da Cruz 

PAULA KRAIZER BORGES 

 
A prevalência do consumo de produtos alimentícios ultraprocessados encontra-se em 

ascensão, o que colabora para um aumento do excesso de peso e das doenças 

crônicas não transmissíveis, tanto na população adulta quanto em crianças. A Tenda 

da Rotulagem (TR) é uma iniciativa da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável 

(AAAS) com o objetivo de auxiliar a população a compreender os rótulos dos 

alimentos industrializados e escolher o melhor para a sua saúde. A AAAS é composta 

por organizações da sociedade civil de interesse público, profissionais, associações e 

movimentos sociais com intuito de desenvolver e fortalecer ações coletivas que 

contribuam com a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada por meio 

do avanço em políticas públicas para a garantia da segurança alimentar e nutricional 

e da soberania alimentar no Brasil. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência 

das bolsistas, de graduação e QUALITEC, do Núcleo de Alimentação e Nutrição em 

Políticas Públicas do Instituto de Nutrição da UERJ com a TR na feira do Dia Mundial 

da Saúde na Escola Municipal Madrid. A atividade foi realizada no dia 17 de abril de 

2019, em dois turnos, com a participação total de 300 alunos na faixa etária de 10 a 

15 anos. Foram realizadas duas atividades: (a) classificação, pelos alunos, dos 

alimentos em acordo com a classificação NOVA; (b) apresentação da proposta de 

rotulagem frontal, comparação com o modelo atual de rotulagem e discussão sobre 

a importância da rotulagem frontal para promoção da alimentação adequada e 

saudável e para garantia de direitos Para tal, foram utilizados os seguintes materiais: 

imagens de alimentos in natura e minimamente processados, processados e 

ultraprocessados, cartaz sinalizado para classificação dos alimentos, embalagem de 

alimentos e folderes. O público mostrou grande interesse na tenda, tanto alunos 

quanto professores e funcionários da escola foram bem receptivos e dispostos a 

utilizar o que aprenderam no dia-a-dia. A maneira com que o conteúdo foi abordado 

prendeu a atenção de todos por apresentar materiais que facilitavam o entendimento 

da prática. Apesar de a informação nutricional dos rótulos estar regulamentada desde 

2001 no Brasil, a forma como é apresentada não é suficiente para servir de base para 

a escolha do consumidor. Sendo assim, a informação nutricional na rotulagem frontal 

é de fundamental importância para a população não cair nas armadilhas que geram 

confusão nos rótulos de alimentos industrializados. A garantia do Direito Humano à 

Alimentação Adequada e Saudável é dever do estado e da sociedade. A informação 

é necessária para lutar por esse direito, que é composto pelo acesso, disponibilidade, 

quantidade e qualidade a um alimento seguro nutricional e ambientalmente. 

 
E-mail: lucastro@globo.com 
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A ESTRATEGIA DA CADERNETA DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO DO ELOSS 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA ABRAMOVITCH KATZ 

Estagiário(s):  
Rachel de Souza Pimentel 

Rafaele Ferreira Francisco 

 
A estratégia da caderneta do adolescente no contexto do ELOSS Rachel de Souza 

Pimentel, Regina Abramovitch Katz, Dulce Maria Fausto de Castro O Espaço Livre de 

Orientação em Sexualidade e Saúde - ELOSS, é um projeto da Atenção Primária do 

Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente – NESA/UERJ, que visa promover um 

espaço de discussão acerca de temas ligados à adolescência, sexualidade e 

prevenção de IST’s/AIDS, métodos contraceptivos, direitos, violência, entre outros. 

Além de funcionar como biblioteca ampliada oferece um acervo de materiais 

educativos: livros, folhetos, jogos e vídeos para a população. O ELOSS também 

habilita em saúde integral do adolescente com foco em saúde sexual e reprodutiva 

profissionais de saúde e educação, pais e promotores em geral. São importantes 

alicerces e objetivos do projeto o acesso/democratização de informações e a quebra 

de tabus e preconceitos que ainda existem a respeito da sexualidade do adolescente, 

prevenção, saúde sexual e reprodutiva. O atendimento individual e em grupo aos 

adolescentes e jovens, em diferentes espaços, se dá através da metodologia “de 

jovem para jovem”, e os grupos de habilitação de promotores e profissionais utilizam 

também metodologias participativas, tais como: dinâmicas, jogos e situações 

problemas. Os bolsistas oriundos de diversos cursos se reúnem semanalmente com 

as coordenadoras do projeto para supervisão dos atendimentos e das atividades 

internas e externas. Assim, após leituras, discussões de diversas temáticas, 

reorientamos as intervenções e as ações do projeto, unindo teoria a prática. Ao longo 

da experiência obtida em atendimentos e em atividades como as realizadas nos anos 

de 2018 e 2019 nas Escolas: Madrid, Colégio São Bento, Colégio PH, CEJA, Júlia 

Kubitschek, Brigadeiro Faria Lima e em outras instituições e parcerias como: o Abrigo 

Raul Seixas, Pastoral da Juventude-PJ, PPC/UERJ, PSE foi observado que temas como 

IST/AIDS, saúde reprodutiva, feminismo, identidade de gênero, orientação sexual, 

violências em geral, aborto, entre outros, além de serem temas envoltos em mitos e 

preconceitos, carecem de espaços de fala e de informações de qualidade. O ELOSS 

utiliza nessas atividades, como ponto de partida ou disparador, a Caderneta de Saúde 

do Adolescente; não só como uma estratégia ampla para discussão e informação 

sobre direitos da criança e do adolescente assegurados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, mas como instrumento potente para o acesso a rede, ou seja, a 

aproximação e conscientização da importância do acompanhamento de adolescentes 

e jovens em diferentes serviços, tanto intrainstitucionais como odontologia e 

nutrição, disponíveis na rede pública e em especial, no NESA, como interinstitucionais 

como a Educação e a Rede de Assistência e Proteção. 

 
E-mail: katzregina@yahoo.com.br 
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AMBULATÓRIO DE SÍNDROME DE DOWN:   PROPOSTA DE TREINAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR PARA PROMOÇÃO DO CUIDADO E DA SAÚDE  

Área temática: Ciências da Saúde / Medicina / Saúde Materno-Infantil 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RAQUEL TAVARES BOY DA SILVA 

Estagiário(s):  
Eduarda da Rocha Infran de Oliveira 

Gabriela Yea-Huey Yang 

 
A Síndrome de Down (SD) é altamente incidente na população geral (1:700), 

associada a diversas comorbidades, demandando abordagem 

multidisciplinar.  Objetivamos apresentar experiência de treinamento teórico-prático 

do aluno de graduação de Medicina no ambulatório multidisciplinar para SD no HUPE-

UERJ, delineando o perfil genético-clínico, nutricional, fisioterapêutico, 

fonoaudiológico de amostra desses pacientes e elencando atividades para a 

comunidade extra-hospitalar. As atividades se deram sob supervisão e constaram de 

treinamento semanal no ambulatório de Pediatria, com confecção de instrumento de 

coleta de dados e anamnese, utilização e interpretação de curvas antropométricas 

específicas, exame morfológico, leitura de artigos científicos e confecção de 

trabalhos. Para obtenção do perfil dos pacientes foi realizado estudo descritivo, 

retrospectivo e transversal com os dados obtidos a partir da avaliação clínica com 

questionários aplicados por pediatra, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

psicólogo e alunas da graduação médica. Período de consultas:fevereiro/2016 a 

julho/2019. Estado nutricional avaliado pelo índice peso/idade (P/I) nas curvas 

de Bertapelli et al (2017) - considerada ≤p3 baixo peso e ≥p97 excesso de peso; 

diagnóstico neuromotor pela escala de Denver II; diagnóstico cardiológico pelo 

ecocardiograma e diagnóstico fonoaudiológico pelo exame clínico.  Resultados 

alcançados: Avaliados 90 pacientes de 0 a 16 anos, sendo 42 (46,67%) menores de 

três anos de idade.  Total de 361 consultas, média de 4,01 

consultas/paciente. Cariótipo realizado em 73 casos (81,12%). Principais 

comorbidades clínicas: cardiopatia congênita 49 (54,44%) e 

disfunção neurossecretora da tireoide 60 (70%). Estado nutricional: 79 

(91,86%) eutróficos, 4 (4,65%) com excesso de peso e 3 (3,48%) abaixo do peso. 

100% com atraso do desenvolvimento de graus variados. Disfagia 

em 18/38 casos (47,3%) e aversão alimentar em 6/38 (15%). Indicação de 

gastrostomia em 1 caso. Todos têm habilidades comunicativas em idade pré-escolar 

e apresentaram atraso de linguagem. O atendimento majoritário em faixa etária de 

lactentes e pré-escolar com provisão de cariótipo e aconselhamento genético num 

hospital público. Prevalência de cardiopatia congênita já reconhecida ampliou oferta 

de palivizumabe; o percentual aumentado da disfunção tireoidiana deve-se 

possivelmente a rastreio precoce. Pode-se atribuir a eutrofia na maioria dos casos ao 

acesso a uma alimentação e estilo de vida mais saudáveis. Houve acolhimento das 

famílias, detecção precoce de comorbidades clínicas provendo intervenções 

especializadas e práticas preventivas. A multidisciplinariedade otimizou tempo, 

recursos físicos, financeiros, conhecimentos de profissionais, estudantes e familiares. 

Houve rica integração teórico-prática com promoção do atendimento humanizado, 

produção científica (5 trabalhos em congressos) e participação da comunidade pela 

promoção de Simpósio para pais e familiares de pessoas com SD. 
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DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS DO PADRÃO DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS: ESTUDO PRÓ SAÚDE 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Epidemiologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO FAERSTEIN 

Estagiário(s):  
Thuany da Silva Rodrigues 

 
Nos países de renda média e baixa há tendência à gradual concentração da obesidade 

entre as camadas mais pobres da população. No Brasil, entre 2006-9, o aumento da 

prevalência da obesidade foi semelhante entre homens independentemente da 

escolaridade; entre as mulheres, a desigualdade social ampliou-se: a obesidade 

aumentou de 15% para 18% entre aquelas com até 8 anos de educação formal, e 

com menor intensidade (de 7% para 8%) entre mulheres com 12 ou mais anos de 

estudo. A projeção de uma possível reversão das tendências declinantes da 

mortalidade por doenças cardiovasculares, com potencial impacto ainda maior sobre 

a mortalidade geral, deriva das múltiplas complicações clínicas da obesidade. Os 

mecanismos mais proximais implicados no ganho excessivo de peso corporal 

relacionam-se, evidentemente, ao desequilíbrio energético, i.e. ingestão excedendo 

gasto calórico. No Brasil, a evolução do problema é consistente com o aumento das 

refeições realizadas fora do domicílio, as quais contribuem para o consumo de 

ultraprocessados, redução na aquisição de alimentos "tradicionais", aumento dos 

produtos ultraprocessados (de 20,8 para 25,4%) entre 2002-2003 e 2008-2009 24, 

e a baixa prevalência da prática de atividade física, principalmente entre as mulheres. 

O objetivo desta pesquisa foi identificar padrões alimentares e investigar sua 

associação com aspectos sociodemográficos. A metodologia utilizada foi a análise de 

dados seccionais de uma subamostra da fase 4 do Estudo Pró-Saúde (2012-2013), 

com 520 participantes. Obtiveram-se padrões alimentares por análise de 

componentes principais a partir de um questionário de frequência alimentar. A 

associação entre os padrões alimentares e aspectos sociodemográficos foi analisada 

por meio de regressão logística ajustada. No resultado identificou-se 4 padrões 

alimentares: 1- produtos processados e ultraprocessados; 2- alimentos frescos; 3- 

carnes e bebidas alcoólicas e 4- alimentos brasileiros tradicionais. Houve maior 

chance de adesão ao padrão 1 entre adultos com ≥55 e menor chance entre homens. 

A chance de adesão ao padrão 2 esteve diretamente associada aos homens, 

indivíduos com médio grau de escolaridade e inversamente associada aos adultos 

com ≥60 anos. Observou-se menor chance de realizar o padrão 3 entre homens e 

chance de adesão ao padrão 4 aumentada entre brancos e reduzida entre homens, 

indivíduos com ≥60 anos e com baixa escolaridade. Concluiu-se que fatores 

sociodemográficos foram importantes determinantes dos padrões alimentares 

encontrados, especialmente sexo, escolaridade e idade. Presença de padrão 

alimentar composto por produtos processados e ultraprocessados indica necessidade 

de estratégias de conscientização e limitação na oferta nesta população, visto seu 

prejuízo à saúde. 
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EFEITOS DO EXERCÍCIO AERÓBIO CONTÍNUO NAS VARIÁVEIS 

HEMODINÂMICAS NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR, 

FASE 2. 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
Thaiane de Oliveira Azevedo 

 
A Reabilitação Cardiovascular (RCV) é composta de uma equipe multidisciplinar tendo 

como objetivo reduzir os efeitos deletérios decorrentes de um evento cardíaco, 

prevenir um subsequente reinfarto e re-hospitalizações, visando melhorar a 

qualidade de vida e reduzir taxas de morbi-mortalidade. Consiste em quatro fases, 

dentre elas a fase II, que ocorre imediatamente após a alta hospitalar tendo uma 

duração média de três meses, a qual deve ser realizada, preferencialmente, em 

âmbito hospitalar.No que diz respeito aos parâmetros de prescrição de exercício, 

nesta fase precoce o paciente ainda não pode ser submetido a um teste 

cardiopulmonar de esforço e a intensidade do treinamento é mensurada pela 

frequência cardíaca de repouso, sinais e sintomas e escala subjetiva de esforço 

(PSE).Nas duas primeiras semanas de sessões, o exercício aeróbio é composto por 

10 e 20 minutos respectivamente, a partir da terceira semana a duração média é de 

30 minutos contínuos, incluídos aquecimento e esfriamento, acrescidos de 

treinamento de resistência e alongamentos. As sessões são 3 vezes por semana com 

duração de 60 minutos.O objetivo do estudo foi avaliar as dez primeiras sessões de 

treinamento sob as variáveis: Pressão Arterial Sistólica(PAS), Pressão Arterial 

Diastólica(PAD), Frequência Cardíaca de repouso(FCr), duração do treinamento 

aeróbio(T) e PSE. Foram avaliados oito pacientes portadores de coronariopatia, na 

fase 2 da RCV-HUPE, sendo sete indivíduos do sexo masculino, com média de idade 

de 62 anos±9. Para tal, foram feitas avaliações em dois momentos selecionados, na 

1º e na 10º sessão.Foi feito uma média das variáveis de FC, T, PSE e PAS e PAD em 

repouso e pós exercício. Os resultados foram analisados através do teste t de 

student.Não houve alteração na medicação durante o período analisado. Os 

resultados preliminares indicam que houve redução significativa apenas na PAS de 

repouso na comparação entre a primeira e a décima sessão (137,5mmHg±10,3 para 

120mmHg,±9,2;p<0,01), já na PAD pré-esforço, houve redução, porém não foi 

significativa (87,5mmHg±8,3 para 82,5mmHg±7,5;p=0,06). Em relação ao pós-

esforço observamos significativa queda na PAS (125mmHg±14,1 para 

116,2mmHg±10,6;p=0,04), não sendo significativa na PAD (80mmHg±9,2 para 

77,5mmHg±10,3;p=0,56).Na FCr apesar de haver queda os valores não foram 

estatisticamente significativos (79,8bpm±10,2 x 73,6bpm±5,6;p=0,22).Quanto ao 

T, 100% dos pacientes conseguiram progredir de 10 para 30min.Não houve diferença 

significativa na PSE.Não houve nenhuma intercorrência no período de 

observação.Como os resultados são preliminares e o tamanho da amostra ainda é 

pequeno, é possível que a continuidade do estudo e o aumento do tamanho amostral 

tragam novos resultados.Nesse momento podemos concluir que a RCV melhorou a 

capacidade funcional, interferindo positivamente nas variáveis fisiológicas, sendo um 

importante coadjuvante no tratamento não-farmacológico de pacientes 

coronariopatas, melhorando sua qualidade de vida. 
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HISTÓRIAS E MEMÓRIAS INSTITUCIONAIS A PARTIR DO ACERVO 

FOTOGRÁFICO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA LELITA XAVIER 

Estagiário(s):  
Nathalia Goncalves Ribeiro 

 
O Centro de Memória Nalva Pereira Caldas, da Faculdade de Enfermagem da UERJ, 

incentiva a construção e a disseminação do conhecimento. Através dele, inicia o 

projeto de fotografia que cria uma ponte entre o pesquisador e as fontes fotográficas, 

que considera a singularidade da fotografia na reconstrução histórica. Nesse caso, 

por meio da interdisciplinaridade, exalta um novo caminho de pesquisa que incorpora 

saberes da História e da Enfermagem. O acervo possui aproximadamente 5.000 

fotografias, tendo o objetivo o tratamento para destaque das histórias e memórias 

institucionais, de modo a torná-las acessíveis para os interessados e impulsionar 

pesquisas. Assim, as atividades de organização do acervo consistem na coleta do 

material, na análise de conteúdo das mesmas e na complementação das informações 

sobre as fotografias, estudando a relação destas com os eventos institucionais para 

obter classificação. Para que sejam tratadas, utiliza-se a higienização e o 

acondicionamento físico das fotografias, retirando poeira e resíduos prejudiciais ao 

documento. Através do plano de trabalho, as atividades foram divididas e realizadas 

em etapas específicas: passaram pelo levantamento documental do acervo; pelo 

conhecimento das condições físicas da documentação; pela realização de pesquisa 

dos materiais mais apropriados para a preservação e restauração dos documentos; 

pela solicitação para a compra desses materiais para iniciar a restauração; pela 

separação de fotografias do acervo para utilização segundo uma demanda, como a 

Semana da Enfermagem; pela construção e divulgação de chamadas interativas, 

audiovisuais e banners de captação de novas fotografias, que foram divulgadas em 

eventos da área de enfermagem como o Enfcuidar, e também por e-mail, no intuito 

de sensibilizar os professores, alunos e funcionários, ocasionando o recebimento de 

novas 405 fotografias em formato físico e 1274 digitais para compor o acervo; pela 

frequente digitalização das imagens e também das mesmas acrescidas ao acervo, de 

maneira a facilitar as pesquisas e evitar o manuseio da documentação, prolongando 

sua vida útil. Tendo em vista tais atividades e atuações, o projeto começa a obter 

resultados e alcançar seu objetivo principal, tanto o de conscientização do valor 

iconográfico, divulgação e ampliação do acervo sob a guarda do Centro de Memória, 

como também no impulso à pesquisa nas áreas da História e da Enfermagem por 

meio da Fotografia, como por exemplo o Trabalho de Conclusão de Curso em 

andamento, cuja temática versa sobre os uniformes utilizados nos primórdios do 

curso de enfermagem da UERJ. As fotografias representam não apenas a História 

Institucional, mas uma identidade da educação em enfermagem no Rio de Janeiro, 

ganhando destaque pela importância que elas possuem em representar realidades 

diversas no tempo e no espaço e por apoiar o desenvolvimento de professores e 

alunos na construção do saber científico. 

 
E-mail: litaxprofessorauerj@gmail.com 
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INFECÇÕES POR MRSA NA UTI/HUPE 

Área temática: Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCOS LOPES DE MIRANDA 

Estagiário(s):  
Adriana de Moura Lacerda 

 
Infecções por MRSA na UTI/HUPE Adriana de Moura Lacerda, Débora Otero, Marcos 

Lopes de Miranda, Georgia Silva Rodrigues, Sérgio da Cunha Introdução: Pacientes 

hospitalizados estão predispostos a uma variedade de infecções nosocomiais, 

especialmente por germes multirresistentes. Dentre esses, a infecção/colonização 

pelo Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) é endêmica e/ou 

epidêmica nos ambientes hospitalares em nosso meio. Estas infecções são de difícil 

tratamento e causam considerável aumento na morbidade e na mortalidade dos 

pacientes infectados, sendo fundamental o mapeamento da sua prevalência. 

Objetivo: Pesquisar a prevalência de MRSA na unidade de terapia intensiva do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (UTI/HUPE), a fim de auxiliar na criação de uma 

rotina de tratamento empírico da sepse na unidade. Métodos: Os dados estão sendo 

coletados de resultados microbiológicos provenientes de pacientes internados na 

UTI/HUPE no período de Fevereiro/2019 a Agosto/2019. Estão sendo analisados 

todos os materiais clínicos cultivados nesse período, incluindo sangue, urina, 

secreções de trato respiratório, líquido cefalorraquidiano, líquido 

ascítico/pleural/pericárdico - coletados na suspeita de infecção - e material de 

vigilância coletado rotineiramente - todos os pacientes transferidos de outros setores 

do hospital ou de outras unidades hospitalares são considerados como "pacientes de 

risco" para MRSA, sendo pesquisados com Swab nasal ao chegarem ao setor, além 

disso todos os pacientes internados na UTI/HUPE são testados com Swab nasal 

semanalmente. 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 18ª Semana de Graduação. Conclusão: Os resultados das 

análises serão importantes para a prática terapêutica, para o desenvolvimento de 

políticas de utilização de antimicrobianos e para a implementação de medidas de 

controle de infecção hospitalar mais eficazes - conhecendo o número de infecções 

por MRSA, podemos diminuir o uso de vancomicina para tratamento antibiótico 

empírico, minimizando a pressão seletiva, diminuindo a indução de resistência 

antimicrobiana e, ao, mesmo tempo, reduzindo o custo e a morbidade do tratamento. 

Tais análises ainda serão fundamentais para que a instituição possa ter conhecimento 

científico da evolução de sua microbiota e estabeleça parâmetros próprios, passíveis 

de estudos comparativos com outros hospitais. 
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INSATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL E O CONSUMO DE ALIMENTOS 

SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO NOVA: ESTUDO PRÓ-SAÚDE 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Epidemiologia 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO FAERSTEIN 

Estagiário(s):  
Melissa Souza de Lima 

Thaina do Nascimento de Barcelos 

 
A imagem corporal é a representação mental que um indivíduo faz a respeito de seu 

próprio corpo, por meio de percepções, pensamentos e sentimentos. A imagem 

corporal desfavorável tem sido associada a alguns desfechos em saúde, tais como: 

estado nutricional precário; depressão; pouca prática de atividade física; transtornos 

alimentares; consumo alimentar inadequado. A classificação NOVA categoriza os 

alimentos de acordo com a extensão e o propósito do seu processamento. O objetivo 

desta pesquisa foi associar a (in)satisfação com a imagem corporal e o consumo de 

alimentos segundo a classificação NOVA. Foram utilizados dados referentes a 501 

indivíduos de subamostra da fase 4 do Estudo Pró-Saúde (EPS), uma coorte de 

funcionários de uma universidade no Estado do Rio de Janeiro, coletados entre 2012 

e 2013. Foram apresentadas para estes participantes, figuras com as silhuetas para 

a avaliação da imagem corporal, que indicavam a silhueta percebida e a silhueta 

desejada, e um questionário de frequência alimentar (QFA) semiquantiativo, com 82 

alimentos ou grupo de alimentos. Cada item alimentar presente no QFA foi 

classificado com base na classificação NOVA, que categoriza os alimentos de acordo 

com a sua natureza, a extensão e o propósito do seu processamento. Calculou-se a 

participação energética diária de cada um dos grupos da NOVA, e avaliou-se a 

associação entre (in)satisfação e percepção da imagem corporal (exposição) e 

consumo alimentar, expresso pela média da participação energética de cada um dos 

grupos da NOVA (desfecho), estratificada por sexo, por meio de modelos de 

regressão linear brutos e ajustados. Entre as mulheres, 7% estavam satisfeitas, 7% 

insatisfeitas pela magreza e 86% (IC 95%: 81,4-89,8) insatisfeitas pelo excesso de 

peso. Entre os homens, 15% (IC 95%:11,1-20,1) estavam satisfeitos, 11% 

insatisfeitos pela magreza e 74% insatisfeitos pelo excesso de peso. Em relação ao 

consumo alimentar, a maior parte da energia consumida é proveniente de alimentos 

in natura, minimamente processados e preparações culinárias a base destes 

alimentos (59,9%, IC 95%: 58,9-60,9), seguidos por alimentos ultraprocessados 

(26,6%, IC 95%: 25,7 -27,5) e processados (13,5, IC 95%: 12,9-14,0). Não foram 

encontradas diferenças entre os sexos. Nesta população, a imagem corporal e o 

consumo alimentar estavam associados, o que reforça a importância de 

implementação de estratégias que incidam nestes dois elementos, à fim de minimizar 

seus efeitos indesejáveis sobre a saúde. 

 
E-mail: efaerstein@gmail.com 
  



 
 

561 
 

 

JORNADA ACADÊMICA ONLINE 2019: PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS SOBRE 

OS CURSOS ONLINE DISPONÍVEIS EM UMA PLATAFORMA VIRTUAL 

Área temática: Ciências da Saúde / Odontologia / Odontologia Social e Preventiva 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ISABEL DE CASTRO DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Andrew Mauricio Saraiva da Costa 

Tamires Santos de Melo 

Thamyris Alessandra da Silva Guimaraes 

Vitor Sousa da Silva 

 
O uso de novas tecnologias tem influenciado o processo de ensino-aprendizagem 

ampliando as formas de construção e entrega de conteúdos acadêmicos, levando em 

consideração diferentes metodologias utilizadas neste processo bem como o 

ambiente em que esse aluno está envolvido. O desenvolvimento de ambientes 

virtuais de aprendizagem, bem como o uso de mídias sociais, vem transformando o 

acesso à informação e capacitação em todas as áreas incluindo a saúde. As interações 

criadas através destes recursos propiciam as trocas, o desenvolvimento e a 

construção de novos caminhos para a formação profissional. Além disso, a 

possibilidade de inovação e mudanças de concepções e práticas da formação de 

profissionais da saúde pode, dentro de ambientes virtuais, romper a alienação do 

trabalho e capacitação, bem como resgatar e possibilitar o conhecimento a partir da 

democratização através de ambientes virtuais. Esta estratégia inovadora permite 

reforçar a mobilidade ou eliminar a mobilidade do conhecimento do ensino superior 

proporcionando aos estudantes e profissionais mais oportunidades de adquirir 

competências adicionais através das informações desenvolvidas pelo evento 

científico. Nesse contexto, a percepção dos alunos frente a um novo ambiente de 

aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento de estratégias precisas e 

eficazes para melhor aquisição de conhecimento. O evento virtual tem como objetivo 

ampliar as fronteiras do conhecimento odontológico, proporcionando aos 

profissionais e alunos de Odontologia acesso gratuito a conteúdos de qualidade, com 

a certificação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), agregando 

conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, pouco difundidos durante os cursos 

de graduação, aplicados à Odontologia. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

percepção de alunos e profissionais de Odontologia, por meio de um estudo de caso 

dos cursos disponíveis na Jornada Acadêmica Online 2019, realizada através de uma 

plataforma digital. Um questionário de avaliação foi aplicado utilizando a escala 

Likert, levando em consideração os seguintes critérios: aplicabilidade prática do 

conteúdo oferecido, objetivos atingidos ao final de cada curso, carga horária e 

acessibilidade. Foram analisados 275 questionários respondidos através de uma 

análise descritiva simples. Os resultados obtidos demonstraram que 92,7% dos 

usuários apresentaram satisfação com a experiência, que a plataforma utilizada foi 

de fácil acesso (92,3%) e que conteúdo abordado foi adequado (99,6%). Concluímos 

neste relato de caso que embora o uso da educação à distância ainda sofra 

preconceito em relação à credibilidade e qualidade que, a credibilidade da instituição 

de ensino estimulou a realização dos cursos utilizando essa modalidade. 
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LER BEM E IR ALÉM: CONHECENDO AS FRUTAS 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Análise Nutricional de População 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA THEREZA FURTADO CURY 

Estagiário(s):  
Carolina Goncalves Duarte 

Pedro Henrique Fontoura dos Santos 

 
A promoção da alimentação adequada e saudável é uma das estratégias principais 

no combate à obesidade entre crianças e adolescentes. E a escola pode ser vista 

como um espaço de articulação entre as políticas de educação e saúde, pois permite 

que crianças e adolescentes tenham vivências e conhecimentos que conjuguem os 

saberes familiares, da comunidade e da escola, na formação de hábitos alimentares 

saudáveis, de forma gradual. O Programa Saúde na Escola (PSE), que tem como 

objetivo promover uma discussão sobre a alimentação adequada e saudável dentro 

da escola, conversando com o currículo escolar e valorizando o tema alimentação 

como um eixo transversal, é uma das estratégias para viabilizar a atenção à saúde. 

Baseado nessa estratégia, o projeto Grupo AMIGOS realizou a prática educativa Ler 

bem e ir além: conhecendo as frutas, com crianças de 5-6 anos, no contexto do tema 

definido pela SME para este ano e que se articula com as diversas atividades da 

escola, na escola municipal ¬Prudente de Moraes, no bairro da Tijuca. O objetivo foi 

apresentar as diferentes frutas de uso habitual, estimulando o seu consumo. Tal 

prática está voltada para incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Utilizou-se vídeo interativo com a apresentação das frutas do “Clube da Anittinha”, 

do You Tube. E em seguida, as crianças desenharam as frutas de uso habitual 

escrevendo a letra inicial ao lado delas. Elas também conversaram informando as 

frutas que conheciam, gostavam e consumiam. A atividade foi bem recebida pelas 

crianças que foram receptivas ao tema, cantando e participando da atividade. As 

crianças relataram gostar de frutas e afirmaram consumir, principalmente, banana, 

maçã e morango. Esta atividade, inserida no campo de educação em saúde, busca a 

interatividade com as crianças e alimenta as trocas de conhecimento sobre 

alimentação saudável. A relação da atividade com o ensino se baseou nos 

conhecimentos da disciplina de Educação Nutricional. Conclui-se que os objetivos da 

prática educativa foram alcançados com sucesso, e que as professoras das turmas 

valorizaram a atividade em função da receptividade dos alunos. A inserção da 

temática sobre alimentação e nutrição, enfatizando a alimentação adequada e 

saudável e sua importância na promoção da saúde no âmbito das escolas é um 

desafio enorme. O ideal é que as ações esporádicas de promoção da alimentação 

adequada e saudável sejam substituídas por uma incorporação rotineira das 

atividades de educação alimentar e nutricional. 

 
E-mail: mtcury@gmail.com 
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MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA FACULDADE 

DE ENFERMAGEM 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NALVA PEREIRA CALDAS 

Estagiário(s):  
Caroline Costa Maia 

 
O Centro de Memória Nalva Pereira Caldas foi criado em 1998 com o intuito de 

preservar a história da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, facilitar o acesso à informação aos pesquisadores e todos os interessados 

e contribuir para a preservação da história da Enfermagem. Seu acervo vem sendo 

organizado com base nos setenta e um anos da instituição. É composto por 

documentos, cartografias, fotografias, gravuras, além de um mini museu aberto à 

visitação do público interessado. Realizamos uma parceria com as demais Escolas e 

Faculdades de Enfermagem, facilitando a visitação e a pesquisa sobre os diversos 

temas. Buscando salvaguardar a memória institucional e científica, a COGEDOC-

CEPUERJ há dois anos realiza parceria com a Faculdade de Enfermagem, digitalizando 

e microfilmando integralmente este acervo. Neste momento 90% do acervo está 

digitalizado e um banco de dados está sendo criado, com o objetivo de preservar o 

documento do manuseio, agilizar a busca e diminuir o acervo físico. O objetivo final 

será 100% de digitalização e preservação em papel da documentação histórica e do 

material de museu. O projeto de Manutenção do Processo de Organização vem sendo 

realizado continuamente para que os objetivos do Centro de Memória sejam 

alcançados. A bolsista tem como principais atribuições a realização de sínteses, 

sumários e a organização dos documentos em suas devidas pastas em rigorosa 

ordenação cronológica e por categorias. Tem como objetivo geral compor e 

sistematizar o acervo documental da unidade visando a facilidade de acesso. Objetivo 

específico: oferecer subsídios para o planejamento e tomada de decisões e constituir 

apoio para os docentes e discentes pesquisadores. É essencial a preservação do 

acervo histórico para dar continuidade a história da Enfermagem, promover o 

conhecimento do passado e perpetuar o futuro para estudantes e docentes 

pesquisadores. O Estágio contribui para ampliar a visão do bolsista para conexões da 

Enfermagem com a construção do processo histórico institucional e a sua 

preservação, além do desenvolvimento de ações organizativas da documentação. Os 

procedimentos utilizados têm como base a Lei nº 8.159, de 08.01.1991 que dispões 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Leva-se em consideração o 

Art. 1º : É dever do Poder Público a gestão de documentos e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumentos de apoio a administração à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova de informação. 

 
E-mail: cmenfuerj@gmail.com 
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PROSS: ADOLESCENTES E JOVENS NA CONSTRUÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E 

PREVENÇÃO DE IST’S/AIDS 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DULCE MARIA FAUSTO DE CASTRO 

Estagiário(s):  
Evelyn Conceição Pinto 

Julia Kasprzykowski Rainho 

Willian Alves dos Santos 

 
O Programa de Orientação em Sexualidade, Prevenção de DST/AIDS e Distribuição 

de Preservativos (PROSS) é um projeto desenvolvido na Atenção Básica do NESA que 

é um Núcleo Docente Assistencial da UERJ responsável pela atenção integral à saúde 

do adolescente, que possui os três níveis de atenção à saúde e atuação nos eixos: 

ensino, pesquisa e extensão. A Constituição de 1988 estabeleceu diretrizes para o 

SUS assegurando o direito de acesso à saúde e o adolescente como sujeito de direito. 

Assim, o PROSS surge devido ao aumento do número de casos de IST/AIDS em 

adolescentes e a preocupação quanto à violência e gravidezes não planejadas de 

jovens, destacando-se como área importante para a formação de alunos, integrando 

teoria e prática. Ademais, funciona com uma equipe multidisciplinar, formada por 

estudantes de diversos cursos e profissionais da saúde. Possui como objetivo 

promover a saúde integral do adolescente, com ênfase em sexualidade, na prevenção 

de IST’s/AIDS e nos direitos reprodutivos. A equipe realiza atendimentos individuais 

e de grupo com adolescentes de 12 a 24 anos através do modelo “jovem para jovem” 

utilizando questionário semiestruturado que permite o cadastro, a realização de 

pesquisas e o redirecionamento das ações educativas que permitem aos adolescentes 

entrarem em contato com formas de prevenção de IST’s, conhecer outros métodos 

contraceptivos e ter acesso à distribuição de preservativos. Nas atividades de grupo 

(oficinas, cursos) são utilizadas metodologias participativas (dinâmicas, desafios, 

jogos) que estimulam a fala, participação, troca de informações e experiências em 

diferentes espaços. Semanalmente os alunos se reúnem com a equipe para discutir 

casos, textos, compartilhar experiências vividas nas atividades internas e externas 

que possibilita ao grupo construir novas estratégias de atuação em sexualidade, 

prevenção das IST/AIDS e promoção de saúde junto a adolescentes e jovens. 

Ressalta-se que: receber, escutar e possibilitar que o adolescente tome a palavra 

como sujeito exige que o universitário e/ou promotor trabalhem sistematicamente 

na “desconstrução” de determinados conceitos pré-estabelecidos e se coloquem mais 

do lado dos questionamentos, para construir o saber. Ademais, o PROSS é um espaço 

de formação, escuta e diálogo com diferentes setores, visando garantir a autonomia 

do adolescente como sujeito de direitos. Um dos pilares do programa é o respeito às 

multiplicidades de subjetividades e sexualidades, compreendendo que trabalhar com 

sexualidade é também pensar em relações, em direitos, em questões de gênero, em 

diversidade, e em diversos aspectos que perpassam a vida do sujeito. Assim, o 

PROSS proporciona, tanto aos adolescentes quanto aos jovens e profissionais, um 

campo de formação transversalizado por princípios do SUS, focando o conceito de 

saúde integral, construindo um pensar sob a ótica dos direitos e da diversidade. 

 
E-mail: dmfcastro@globo.com 
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PANORAMA DE ADEQUAÇÃO DA ROTULAGEM DE INGREDIENTES 

ALERGÊNICOS E LACTOSE EM CHOCOLATES COMERCIALIZADOS NO 

MERCADO BRASILEIRO 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ISABELLE SANTANA 

Estagiário(s):  
Lisie Maria Dorea Mota Figueira 

 
Chocolates são produtos alimentícios constituídos por um teor mínimo de 25% de 

sólidos de cacau (Theobroma cacao L.), considerando-se estes como massa de cacau, 

cacau em pó e ou manteiga de cacau. Para ser denominado chocolate branco, o único 

sólido de cacau presente é a manteiga de cacau, cuja presença requerida é de no 

mínimo 20%. Por serem produtos alimentícios amplamente consumidos, e que para 

os quais muitas vezes são utilizadas matérias-primas que podem induzir a processos 

alergênicos e ou de intolerância à lactose, há necessidade de legislações claras de 

rotulagem para que o consumidor seja informado sobre a presença ou ausência 

dessas substâncias no chocolate, possibilitando a escolha de um alimento que não o 

trará danos. Recentemente, foram estabelecidas legislações para advertir sobre a 

presença de ingredientes alergênicos (RDC 26/2015) e lactose (RDC 135 e 136/2017) 

na rotulagem de alimentos embalados. Como tais advertências são imprescindíveis 

para efetiva compreensão por parte dos consumidores sobre a composição do 

produto, torna-se importante a verificação das adequações de tais alegações. 

Destaca-se ainda que as empresas apresentavam prazo final até fevereiro de 2019 

para adequação dos rótulos de seus produtos quanto à legislação de lactose. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar as rotulagens de chocolates 

comercializados no Brasil, contemplando as diretrizes das novas legislações, em um 

estudo comparativo entre as rotulagens apresentadas em julho de 2018 e junho/julho 

de 2019. Foram avaliados os rótulos de 63 amostras de chocolates branco, ao leite, 

meio amargo e amargo em tablete, em suas versões originais e diet. Em relação à 

legislação de ingredientes alergênicos, em julho de 2018, onze (11) amostras de 

chocolates apresentaram não conformidades com a legislação, sendo quatro de 

chocolate branco, quatro de chocolate ao leite e três de chocolate meio 

amargo/amargo. Estas estiveram relacionadas às advertências em negrito, em caixa 

alta, e de alérgicos. Em análise das mesmas marcas e tipos de chocolates disponíveis 

no mercado em junho/julho de 2019, todas estão em conformidade com a legislação 

para alimentos alergênicos. Quando considerada a legislação da presença de lactose, 

em julho de 2018, nove amostras (14%) apresentaram alegação de não conter 

lactose de forma indevida, pois não são classificadas como alimentos para fins 

especiais com restrição de lactose. Com a atualização, as empresas continuam a 

apresentar a advertência de forma indevida, o que pode induzir o consumidor a erros 

e caracterizar vantagem mercadológica para o produto. Diante do exposto, é 

necessário reconhecer a adequação de rotulagens de algumas marcas que antes não 

se encontravam em conformidade com a legislação, mas também se deve atentar 

para o aprimoramento da fiscalização para correção das inconformidades dos rótulos, 

assim como oferecer ferramentas para que os consumidores identifiquem alimentos 

alergênicos em rótulos com mais clareza. 

 
E-mail: isabellesantana@gmail.com 
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PERFIL DO SERVIÇO E DE USUÁRIOS: CONHECER PARA PLANEJAR AS 

AÇÕES DE NUTRIÇÃO 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANA AZEVEDO MALDONADO 

Estagiário(s):  
Thaina Santana da Silva 

 
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades especializadas no 

tratamento e reinserção de pessoas com transtorno mental de moderado a grave e 

persistente. Estas unidades oferecem um atendimento interdisciplinar, composto por 

uma equipe multiprofissional, sendo um substitutivo para antigos manicômios. O 

CAPS II UERJ, localizado na Policlínica Piquet Carneiro, foi inaugurado no ano de 

2009, tendo como área de atendimento Tijuca e adjacências (Área Programática 2.2). 

A nutrição tem papel ímpar na área da saúde mental, exercendo ações individuais e 

coletivas de promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, influenciando na 

qualidade de vida, socialização e desenvolvimento da autonomia dos usuários e na 

organização do trabalho em equipe. O objetivo deste trabalho é descrever a análise 

do perfil do serviço e de usuários realizada para subsidiar o para planejamento das 

ações de nutrição. Os dados foram levantados em prontuários, livros de registro de 

atividades, livros de registro da oferta diária de refeições e relatórios de avaliação 

das oficinas culinárias, realizados por profissionais, técnicos e estagiários, durante e 

após as oficinas. Quanto ao estado nutricional, verificado pela nutrição mensalmente, 

os dados foram obtidos dos últimos registros dos prontuários. Atualmente, o CAPS 

UERJ é responsável por acolher 281 usuários, sendo 62,3% destes do sexo masculino 

e 37,7% do sexo feminino, na faixa etária de 18 a 90 anos e destes, 17,8% realizam 

atendimento diariamente na unidade. Estes usuários são apresentados ao CAPS por 

uma equipe de referência na Atenção Básica: 22,1% foram direcionados pelo CMS 

Maria Augusta Estrela, 20% pelo CMS Heitor Beltrão, 15,65% são provenientes do 

CMS Hélio Pellegrino, 5,7% da CF Pedro Ernesto e 36,27% foram conduzidos por 

outras unidades de saúde. Os tratamentos clínico, psiquiátrico e nutricional da 

maioria dos frequentadores diários são realizados no CAPS UERJ ou nas dependências 

da Policlínica Piquet Carneiro. Observou-se que 48,75% dos usuários são portadores 

de esquizofrenia e suas derivações, 8,54% apresentam algum tipo de retardo mental 

e 42,7% demonstram outros tipos de transtornos. Os tipos de refeições para o 

almoço servidos na unidade são normais, líquida, sem resíduo e DB (para usuários 

diabéticos). Diariamente, em torno de 25 usuários realizam o café da manhã, 40 

usuários almoçam no local e cerca de 30 usuários realizam o lanche da tarde. A cada 

15 dias, ocorre a oficina culinária com a participação de 15 a 20 pessoas e, dentre 

os 60 usuários que frequentam a unidade semanalmente, 56% encontram-se com 

excesso de peso e 5% com desnutrição grau II. Estes dados permitem a avaliação e 

o redirecionamento, das ações de alimentação e nutrição desenvolvidas no CAPS 

UERJ. A participação do nutricionista na ação interprofissional é fundamental para 

melhor evolução terapêutica e comportamental desses usuários. 

 
E-mail: luamaldonado71@gmail.com 
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POLÍTICAS ESTATAIS DE FINANCIAMENTO PÚBLICO, ESTRATÉGIAS PARA 

AS IES PRIVADAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO SUS. 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIO ROBERTO DAL POZ 

Estagiário(s):  
Deborah Marinho Dantas 

Douglas dos Santos Soares 

 
Os sistemas de educação superior em todo o mundo têm sido influenciados pela 

transição para a economia pós-industrial, pela mundialização do capital, pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e informação, pela 

emergência de uma rede internacional de conhecimento e a ascensão do setor de 

serviços. A ampliação do acesso ao ensino superior e o investimento em ensino e 

pesquisa são considerados elementos essenciais à promoção da inovação, do 

desenvolvimento social e econômico, da democracia e seus rebatimentos sobre a 

produção de bens e serviços de saúde. A partir dos anos 2000 se expandiram os 

recursos e os mecanismos de incentivo às instituições privadas de ensino superior 

por meio de políticas de financiamento público, com o objetivo de aumentar o número 

de estudantes, e uma das implicações foi o aumento no número instituições privadas. 

No caso da saúde, a motivação expressa de incentivo à privatização dos cursos de 

medicina, enfermagem e odontologia pelos governos foi a necessidade de 

profissionais no SUS. Este estudo pretende analisar as estratégias para aumento do 

número dos cursos de medicina, enfermagem e odontologia e a estrutura proprietária 

das Instituições de Ensino Superior (IES) nos últimos anos, frente ao movimento de 

expansão da educação superior no Brasil, buscando identificar a correlação com 

projetos e políticas de expansão e acesso ao ensino superior. Como método, foi 

realizada pesquisa documental sobre os marcos legais que conduziram esse 

movimento, revisão bibliográfica e pesquisa quantitativa, que relatou a expansão do 

número de cursos. Os dados vêm sendo analisados através da análise temática 

(qualitativos) e estatística descritiva (quantitativos). Foram obtidos alguns dados e 

documentos referentes às IES, como a estrutura societária, o ano de credenciamento 

dos cursos e o número de vagas. Considerando a densidade da pesquisa, onde os 

dados e informações nem sempre são de fácil acesso, a coleta segue em andamento, 

de acordo com a metodologia estabelecida. A análise das relações entre atividades 

políticas-econômicas privadas e as políticas públicas começa a mostrar que o 

crescimento do setor educacional privado não vem acompanhado de investimento 

em pesquisa e extensão e que o aumento desses cursos vem ocorrendo de modo 

aparentemente desordenado, com desigualdade geográfica na distribuição dos 

mesmos. Este estudo permitirá uma contribuição para a melhora dos processos de 

regulação e da decisão de políticas públicas mais adequadas à necessidade do 

sistema de saúde do país. 

 
E-mail: dalpozm@uerj.br 
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REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA FASE 3 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
Mariana Farinha Lasmar 

Mariana de Paula Silva 

 
Segundo a OMS, a reabilitação cardiovascular (RCV) pode ser definida como a soma 

de intervenções interdisciplinares com o objetivo de proporcionar melhores condições 

físicas, psicológicas e sociais a pacientes com doenças cardiovasculares (DCV). 

Existem diversas justificativas para a utilização da RCV como prevenção secundária, 

dentre elas o aumento das DCV como principal fator de morbi-mortalidade no mundo. 

Atualmente as doenças cardiovasculares são uma das maiores responsáveis pelo 

número de óbitos no país e no mundo (31%). No Brasil, ela vem aumentando ao 

longo dos anos e segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2005 

vieram a óbito cerca de 283.927 indivíduos em 2012 aumentou para 333.295 e o 

último levantamento feito em 2017 apontou para uma taxa de mortalidade de 

383.961 brasileiros, o que deixam o Brasil entre os 10 países no mundo com maior 

prognóstico das DCV. A RCV do HUPE–UERJ é composta por uma equipe 

interdisciplinar com profissionais de: educação física, medicina, nutrição, psicologia 

e fisioterapia, as quais realizam uma série de avaliações prévias ao ingresso do 

paciente ao programa visando individualizar todas as atividades propostas. A RCV é 

dividida, principalmente, em quatro fases, das quais daremos enfoque à terceira 

neste estudo. Nesta fase os exercícios físicos realizados são caracterizados pela etapa 

de manutenção do condicionamento físico sendo que seus principais objetivos são 

atenuar os efeitos deletérios de um evento cardíaco, prevenir um subsequente re-

infarto e re-hospitalizações, reduzir custos com a saúde, melhorar a qualidade de 

vida desses pacientes e consequentemente reduzir as taxas de morbi-mortalidade. 

O exercício físico se mostra como potente método de tratamento não farmacológico 

das DCV, gerando melhorias em seu perfil metabólico e cardiovascular assim como, 

ganhos na qualidade de vida. O programa de Reabilitação Cardíaca é baseado nas 

Diretrizes de RCV e o plano de exercícios físicos é composto por 3 sessões semanais, 

com duração de aproximadamente 60 min. O treinamento aeróbio é feito em esteira 

rolante ou bicicleta onde a intensidade é prescrita de forma individual, acrescidos de 

exercícios resistidos e de alongamento. A duração dessa fase pode variar de 3 a 6 

meses. A despeito do expressivo crescimento tecnológico, há evidências que a 

procura desenfreada pela aquisição de equipamentos ou a aplicação de 

procedimentos ainda mais recentes e cada vez mais sofisticados devem ser 

acompanhados da utilização de meios terapêuticos, cientificamente respaldados que, 

efetivamente possibilitem prevenção das cardiopatias e melhora da qualidade de vida 

com redução da morbi-mortalidade. Conclui-se que a RCV é um procedimento 

seguro, de baixo custo e deve ser vista como prioridade ao atendimento do 

cardiopata e aqueles com potencialidade de desenvolver doenças cardíacas. 

 
E-mail: luisameirelles@globo.com 
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REVISÃO DE PROTOCOLOS PARA O CUIDADO DA SÍNDROME METABÓLICA 

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Análise Nutricional de População 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CAROLINA FELDENHEIMER DA SILVA 

Estagiário(s):  
Larissa de Oliveira Tertuliano 

 
A síndrome metabólica (SM) é definida como a combinação de três critérios, dentre 

eles: obesidade abdominal (circunferência abdominal elevada), parâmetros elevados 

de triglicerídeos, baixo HDL Colesterol, hipertensão arterial e glicemia de jejum 

alterada. A obesidade entre crianças e adolescentes está relacionada ao aumento do 

risco de desenvolvimento dos componentes da Síndrome Metabólica que, por sua 

vez, está associada a um maior risco de doenças cardiovasculares na infância, 

adolescência e consequentemente vida adulta. Objetivo: Investigar protocolos 

brasileiros destinados ao manejo da SM em crianças e adolescentes. Metodologia: 

Foram realizadas buscas em sites oficiais do Ministério da Saúde, da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Diabetes-SBD e da Sociedade 

Brasileira de Pediatria, com o intuito de encontrar protocolos de diagnóstico e manejo 

da obesidade e suas comorbidades em crianças e adolescentes. Em sequência, foi 

realizada leitura e extração de recomendações para rastreio, diagnóstico, 

tratamento, orientações nutricionais e de atividade física. Resultado: Apenas o 

material da Sociedade Brasileira de Diabetes apresentou recomendações para 

adolescentes: O tratamento dietético deve priorizar a modificação do estilo de vida, 

incluindo a família no processo. A meta é a perda ponderal gradativa e diminuição do 

sedentarismo. O incentivo a uma alimentação saudável e a diminuição do consumo 

de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados promovem benefícios tanto no 

controle glicêmico quanto na dislipidemia e na pressão arterial. Os demais materiais 

apresentam recomendações apenas para adultos e ambos apontam para mudanças 

no estilo de vida como uma dieta saudável e prática de atividade física. Embora 

tenham recomendações similares para uma dieta com redução de gordura e sal de 

cozinha, rica em fibras, vitaminas e minerais, divergem em relação à quantidade de 

carboidratos e proteínas. O tratamento cirúrgico foi mencionado em apenas um 

documento, que recomenda que deve ser considerada para o paciente obeso mórbido 

(IMC >40kg/m2), ou obeso com IMC >35 kg/m² desde que apresente comorbidades 

clínicas importantes, e somente após ter sido submetido a tratamento clínico 

adequado sem resultados. Para crianças e adolescentes, a cirurgia só deve ser 

considerada em casos especiais.Conclusão: Os materiais disponíveis apresentam 

poucas recomendações para crianças e adolescentes, fazendo-se necessária uma 

busca em protocolos internacionais. 

 
E-mail: anacarolf125@gmail.com 
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RODAS DE CONVERSA COM ADOLESCENTES: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
INEZ SILVA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Isabela Serazo 

Juliana de Souza Fernandes 

 
Rodas de conversa com adolescentes: uma experiência exitosa Introdução: A roda 

de conversa é um espaço de discussão que possibilita aprofundar a comunicação, a 

partir das vivências que cada adolescente possui sobre temática de interesse dos 

mesmos. É um cenário democrático que busca que cada participante possa expressar 

conceitos, opiniões e experiências. É uma dinâmica ancorada nos “Círculos de 

Cultura” de Freire. Envolve estimular a autonomia do sujeito por meio da 

problematização, da troca, discussão e de saberes. Das metodologias de aprendizado 

coletivo utilizadas, elas são adotadas como forma de estimular o agregar de 

conhecimentos com o outro e a partir do outro. Instituir a roda pelo profissional de 

saúde conduz à grupalidade, à dialogicidade, ao encontro e à escuta. O modelo a ser 

desenvolvido deve permitir uma discussão sobre as razões da adoção de um 

comportamento preventivo e o desenvolvimento de habilidades que permitam a 

resistência às pressões externas, a expressão de sentimentos, opiniões, dúvidas, 

inseguranças, medos e preconceitos, de forma a dar condições para o enfrentamento 

e a resolução de problemas e dificuldades do dia-a-dia. Nesse sentido é fundamental 

que o enfermeiro proponha essa tecnologia leve ao conversar com adolescentes e 

desenvolva estudos acerca deste assunto. A questão norteadora da pesquisa é: Como 

tem se desenvolvido as rodas de conversa. Tendo como objeto: o desenvolvimento 

das rodas de conversa com adolescentes? O objetivo está voltado à descrever como 

as rodas de conversa com adolescentes tem sido desenvolvidas. Metodologia: trata-

se de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência. Utilizando como 

descritores: adolescente, promoção da saúde e enfermagem. Os participantes das 

rodas de conversa são os adolescentes tendo como mediadores os bolsistas, 

residentes de enfermagem e enfermeiros. A temáticas são voltadas à saúde do 

adolescente principalmente: distúrbios da auto-imagem; infecções sexualmente 

transmissíveis e HIV/AIDS; e assédio. O cenário onde se desenvolve as atividades é 

um ambulatório especializado no cuidado à adolescentes, em um hospital 

universitário do estado do Rio de Janeiro. Este é um estudo referente ao projeto 

“Grupo de Adolescentes em Saúde e Sexualidade”. Através da implementação da 

atuação dos bolsistas e profissionais do serviço foram realizadas, de abril de 2018 à 

junho de 2019, 21 rodas de conversa com 91 adolescentes. Conclusão: De acordo 

com o exposto, conclui-se que esta é uma dinâmica que possui relevância para a 

saúde adolescentes. Portanto, é fundamental que o bolsista do projeto desenvolva 

suas atividades de práticas educativas, pois são de relevância ímpar para a formação 

de vínculo com os adolescentes e o esclarecimento de dúvidas que possibilitarão 

evitar riscos, fortalecendo a sua saúde. 

 
E-mail: inezalmeida2016@gmail.com 
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SALA DE ESPERA PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES: AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O BULLYING 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
INEZ SILVA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Magali Carla Cordeiro 

Mayara da Silva Bazilio 

 
Introdução: A sala de espera é um espaço de educação em saúde que possibilita aos 

sujeitos a troca de informações acerca de uma temática relevante para a saúde do 

adolescente, necessárias à tomada de decisões, fortalecendo a sua saúde. É um 

cenário de empoderamento onde os participantes ouvem e são ouvidos, tiram suas 

dúvidas através de um processo dialógico, humanizado e dinâmico. Essa prática 

educativa potencializa discussões sobre o processo e temáticas de vida, criando 

oportunidades de reflexões críticas acerca do cotidiano de saúde dos jovens e seus 

familiares. Nos dias atuais o bullying é algo bem recorrente entre os adolescentes. 

Um a cada dez adolescentes que estudam sofrem bullying, e o diálogo ainda é a 

melhor forma de combatê-lo. Objetivo: Descrever as ações educativas em sala de 

espera com adolescentes em unidade ambulatorial de hospital universitário, a partir 

de projeto de estágio interno complementar durante o ano de 2019. Metodologia: 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Durante o desenvolvimento das 

atividades empregou-se como estratégia de ensino-aprendizagem a dramatização, 

que apresentou a temática bullying de forma mais lúdica e acessível aos 

participantes. Resultado: Foram identificados a realização de 10 salas de espera 

baseadas nesta temática, onde participaram 49 adolescentes na faixa etária dos 12 

aos 18 anos e 39 familiares dos 28 aos 69 anos. Em uma das atividades sobre a 

temática, foi realizada uma dramatização onde foi demonstrado situações de bullying 

e com isso foi possível observar como as pessoas que estavam presentes ficaram 

impactadas. A partir disso, os adolescentes se sentiram mais à vontade para 

relatarem os casos já vividos e já observados, sendo identificado na maioria dos 

relatos a predominância no ambiente escolar. Os adolescentes relataram casos de 

xingamentos, agressões, isolamento, assim como ausência de apoio da direção 

escolar, que potencializou na visão dos familiares responsáveis o afastamento dos 

filhos da escola e também o início de problemas psicológicos. Conclusão: Ao fazer a 

avaliação dessa atividade educativa implementada, percebeu-se a importância em 

abordar tal temática, pois o bullying pode trazer repercussões inerentes a saúde do 

adolescente, como danos físicos e psicológicos e que quando negligenciados ou não 

percebidos resultam em consequências como tentativas de suicídio e depressão. 

Portanto, trabalhar este tema com os adolescentes e familiares favorece a 

comunicação entre eles viabilizando a promoção de diálogo e a identificação de 

possíveis agressões, sendo assim uma grande ferramenta de enfrentamento do 

bullying. 

 
E-mail: inezalmeida2016@gmail.com 
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UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO: DESAFIOS PARA O 

CUMPRIMENTO DOS 10 PASSOS 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA LIMA PEREIRA PERES 

Estagiário(s):  
Marcelle Cristine da Fonseca Simas 

 
Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as mulheres 

amamentem exclusivamente seus bebês até 6 meses de idade, e que eles continuem 

sendo amamentados de forma complementar até o segundo ano de vida ou mais, 

pois o aleitamento materno é considerado uma das estratégias de intervenção para 

redução da morbimortalidade infantil (MENDES et al, 2019). Portanto, no Brasil 

políticas públicas foram criadas que pudessem atuar em prol do aleitamento materno, 

entre elas, no Estado do Rio de Janeiro encontra-se a Iniciativa Unidade Básica Amiga 

da Amamentação (IUBAAM), cujo seu principal objetivo é a implementação dos “Dez 

Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” para promover, proteger e apoiar a 

amamentação, por meio da mobilização das equipes de atenção básica à saúde. Este 

projeto de assessoria técnica vinculado ao Estágio Interno Complementar (EIC) 

acompanha uma Clínica da Família localizada no AP 2.2 em processo de transição 

para se tornar uma Unidade Básica Amiga da Amamentação. Objetivo: Oferecer apoio 

técnico para que a Unidade Básica cumpra os 10 passos para tornar-se uma unidade 

credenciada pela IUBAAM. Materiais e Métodos: As atividades da bolsista estão 

organizadas em planejamento das ações; produção de material educativo e 

informativo sobre aleitamento materno e com o foco nos 10 passos para uma unidade 

amiga da amamentação; apoio aos profissionais de saúde para implantação de ações 

que ampliem o número de mulheres/bebês em aleitamento materno na unidade. 

Resultados: Dos 10 passos a serem cumpridos, o Passo 1 - Norma escrita encontra-

se em processo; Passo 2 - Médico e enfermeiros estão capacitados, os ACS iniciaram 

o curso mas tiveram que interromper por redução de equipe; Passos 3 a 9 – que 

dizem respeito às condutas de apoio e estão parcialmente cumpridas e o Passo 10 - 

grupo de apoio, encontra-se em processo de formação. Discussão: A atual situação 

política do Estado do Rio de Janeiro, gerou algumas dificuldades para a implantação 

dos 10 passos na Clínica da Família assessorada, contudo, o projeto pode contribuir 

na implementação de alguns passos, como, nos passos de 3 a 9 – que conseguem 

ser executados através do acompanhamento da nutriz e do bebê após a alta 

referenciada, através de sala de espera; por meio da produção de folhetos 

informativos sobre o aleitamento materno que possam ser entregues na sala de 

vacinação em dias de administração do BCG e teste do pezinho, que é o local por 

onde espera-se que os bebês e sua família passem; busca ativa por meio de ligação 

telefônica para usuárias da clínica para o agendamento de crianças menores de 2 

anos para o seu acompanhamento, com o intuito de promover e apoiar o aleitamento 

materno; já o passo 10 - encontra-se em andamento, pois o projeto está buscando 

reunir através de ligações e convites impressos, um grupo de apoio a amamentação, 

que seja acessível a todas as mães e seus familiares, com o intuito de acolhê-las. 

 
E-mail: patricia.uerj@hotmail.com 
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CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ASSOCIADO A DOENÇAS 

NEGLIGENCIADAS NO BRASIL 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Medicina Preventiva 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
THAIS PORTO AMADEU 

Estagiário(s):  
Rayane Dias Reis 

 
A interação entre educação e saúde constitui um caminho importante para a 

conquista da qualidade de vida. A escola pode ser o local capaz de oferecer 

importantes elementos para capacitar o cidadão para uma vida saudável e é um 

cenário propício para tratar questões de saúde que associadas aos alunos, ao 

ambiente familiar e comunitário. Já a área da saúde, deve ter o compromisso de 

buscar uma intercessão entre o saber técnico dos profissionais de saúde, os de 

educação e o saber baseado nas experiências de vida dos sujeitos, com o objetivo de 

superar a mera divulgação de informações científicas e alcançar mudanças objetivas 

nos hábitos de vida. A hanseníase e tuberculose apresentam importante prevalência 

no Brasil e possuem o fator socioeconômico como principal motivo para a negligência 

e preconceitos que as cercam, sendo a educação essencial para vencer essas 

barreiras. Na perspectiva de: valorizar as doenças negligenciadas, compreendendo o 

papel delas no conceito ampliado de saúde; reconhecer políticas públicas em saúde, 

como o Programa de Saúde na Escola (PSE), envolvidas na prevenção e promoção 

de saúde; aproximar a Educação Superior e a Educação Básica, com intuito de prover 

ensino de qualidade e contextualizar as informações de acordo com a realidade do 

aprendiz para torná-lo protagonista no processo saúde-doença-cuidado; 

compreende-se que ações práticas na escola nos moldes apresentados incitam o 

autocuidado no aluno e ajudam na construção da autorregulação da saúde e na 

formação de agentes na difusão do conhecimento. O objetivo geral foi desenvolver 

ações voltadas para a atenção primária e a promoção da saúde em escolas públicas 

de Ensino Médio, no município do Rio de Janeiro, com foco em assuntos de maior 

relevância relacionados com a Hanseníase e a Tuberculose. Os objetivos específicos 

foram a elaboração de material didático que façam a ponte entre a realidade do 

público-alvo e os conceitos a serem trabalhados acerca da doença e ações extensivas 

voltadas a alunos do Ensino Médio das escolas da rede pública de ensino. Para isso, 

o grupo deu continuidade a produção de fotonovelas que abordam situações 

cotidianas pertinentes e compatíveis com o público a ser alcançado sobre as doenças 

em questão a fim de introduzir de forma lúdica os assuntos a serem informados e 

discutido com os alunos. As atividades do bolsista compreenderam a participação em 

reuniões semanais, estruturação e produção da continuação das fotonovelas e na 

organização das próximas oficinas a serem realizadas no evento Ligados na Escola e 

da Liga de Educação em Saúde (LiES), permitindo o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à docência no campo da Educação em Saúde. As fotonovelas são 

ferramentas capazes de fomentar a discussão sobre a autorregulação da saúde, por 

meio da conscientização dos estudantes e desenvolvimento da proatividade na busca 

de hábitos de vida mais saudáveis. 

 
E-mail: tpamadeu@gmail.com 
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A MONITORIA COMO ATIVIDADE POTENCIALIZADORA DO ENSINO-

APRENDIZAGEM DISCENTE: UMA APROXIMAÇÃO COM METODOLOGIAS 

ATIVAS 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MERCEDES DE OLIVEIRA NETO 

Estagiário(s):  
Fernanda de Oliveira Tomé 

Vitor Gomes de Matos Gomes 

 
A monitoria oferece assistência aos estudantes e os ajuda a apreender o conteúdo 

ministrado em sala de aula, por meio de discussão entre seus pares - discentes. Além 

disso, é também uma forma de ingressar o discente de graduação no ambiente de 

ensino-aprendizagem, estimulando-o a começar em uma carreira docente 

futuramente. Através de uma pedagogia interativa, os discentes podem estudar com 

mais facilidade, e correlacionar a teoria com a prática de forma integral e efetiva, 

complementando os saberes e interligando as matérias apresentadas no determinado 

período. Para tanto, este trabalho tem como objetivo apresentar a monitoria 

realizada com discentes da subárea Assistencial - Saúde, Trabalho e Meio Ambiente 

II, presente no segundo período do currículo de graduação em Enfermagem da UERJ, 

entre agosto de 2018 a julho de 2019. Todas as monitorias foram planejadas com o 

auxílio dos professores da subárea e através de reuniões, tanto com os discentes 

quanto com os professores, para que os monitores pudessem abranger o conteúdo 

em sua completude. A metodologia aplicada foi organizada em aulas de discussão 

pelas monitoras – bolsista e voluntárias – e estudos dirigidos. Para tanto, foram 

realizados encontros de discussão com os estudantes com temáticas com maior 

proporção de dúvidas elencadas por eles, em relação a matéria ministrada, com 

abordagens teóricas e práticas. Para se introduzir as atividades de monitoria aplicou-

se ferramentas utilizadas por metodologias ativas de construção do conhecimento 

teórico, na qual o maior destaque foi o uso de um aplicativo chamado “Kahoot”, que 

serviu para fazer um jogo de perguntas e respostas durante as monitorias e deixar o 

ensino mais dinâmico e interessante para os discentes. Além disso, também foram 

elaborados alguns estudos dirigidos para guiar o estudante e focar nas partes mais 

importantes e necessárias para sua formação, também foi feita uma dinâmica com 

perguntas, em que os estudantes deveriam por suas respostas em um papel e depois 

verificarem se estava correta ou não. Já nas monitorias práticas, foi utilizado o 

Laboratório de Simulação Realística da Faculdade de Enfermagem, onde os discentes 

puderam exercitar tudo o que já haviam praticado nos centros municipais de saúde, 

com aprimoramento de sua prática, e possibilidades de discussão das situações 

apresentadas. A aplicação de ferramentas de metodologias ativas nas monitorias 

teóricas, e construção e debate do conhecimento por meio de atividades práticas em 

laboratório, promoveu melhora no rendimento da disciplina/subárea desta monitoria, 

entendendo o aumento gradativo da média das notas dos discentes entre as quatro 

avaliações, sendo crescente de 5,8 a 8,3 – turma com média final 6,7. Em suma, 

compreende-se que a monitoria do último ano, por meio de estratégias interativas e 

dinâmicas conseguiu obter êxito entre os discentes, de forma processual e contínua, 

além de estimular a discente bolsista e as voluntárias no ofício docente. 

 
E-mail: mercedes.neto@uerj.br 
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AS DIFERENTES ATIVIDADES PRÁTICAS COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA 

PARA O ENSINO DO CUIDADO NUTRICIONAL HUMANIZADO E ADEQUADO À 

POPULAÇÃO MATERNO-INFANTIL. 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELDA LIMA TAVARES 

Estagiário(s):  
Karla da Silva Rocha 

 
A Nutrição Materno-Infantil ocupa posição de destaque no contexto da saúde coletiva 

e de políticas públicas, face o impacto nos indicadores de saúde considerados chaves 

para o monitoramento da evolução e desenvolvimento de nossa sociedade. Nessa 

perspectiva, a disciplina trabalha em seu programa tanto a prevenção da 

morbimortalidade materna e infantil, como a prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis cada vez mais prevalentes e na formação de hábitos alimentares 

saudáveis que impactem na saúde da mulher e da criança. Dado a amplitude desse 

escopo em um grupo populacional um tanto abstrato para os graduandos, faz-se 

necessário trabalhar os conteúdos de forma a reconhecer suas características 

biológicas e psicossociais específicas e destacar não só as recomendações ou técnicas 

de manejo, mas também uma abordagem integral e humanizada para este ciclo de 

vida considerando suas vulnerabilidades e potencialidades. Dessa forma, o objetivo 

do presente trabalho é apresentar as diferentes atividades práticas propostas na 

disciplina de Nutrição Materno-Infantil como estratégias para contribuir com o ensino 

do cuidado nutricional humanizado e adequado a esta população. Para tal descrição 

foram levantados registros dos planejamentos de aulas e da realização dessas 

atividades junto aos alunos do quarto período de graduação do curso de Nutrição nos 

anos de 2018 e 2019. Foram utilizadas diversas estratégias metodológicas para o 

desenvolvimento das aulas práticas, desde métodos mais tradicionalmente utilizados, 

como: discussão de vídeos sobre gestação e parto, apresentação de seminários, 

exercícios de cálculo de necessidade energética e planejamento dietético, visita ao 

Banco de Leite Humano do Núcleo Perinatal do HUPE, preparo de fórmulas infantis e 

outras preparações lácteas no laboratório de técnica dietética; até, metodologias 

ativas e lúdicas como demonstrações de manejo do aleitamento materno (pega e 

posição, ordenha) e dinâmicas em grupo com rodas de conversa (dramatizações 

sobre situações de aconselhamento, montagem do “prato do bebê”- composição 

quantitativa e qualitativa, discussão de casos para a orientação em aleitamento e 

alimentação complementar). A avaliação da equipe é que tais atividades puderam se 

desenvolver mais a contento nos últimos períodos pela presença da aluna bolsista de 

monitoria auxiliando no planejamento, realização e avaliação das mesmas. 

Observou-se uma ampla aceitação das turmas para as atividades propostas, 

obtendo-se um bom retorno dos alunos em termos de participação e envolvimento, 

além de contribuição na fixação dos respectivos conteúdos trabalhados em aulas 

teóricas e estímulo à reflexão crítica. De forma geral, a diversidade de práticas 

propiciou a possibilidade de espaço de trocas de vivências, situações e opiniões entre 

alunos, professores e monitora. 

 
E-mail: eldatavares@gmail.com 
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MONITORIA EM PESQUISA CIENTÍFICA: PASSOS INICIAIS PARA 

ELABORAÇÃO TEXTUAL SEM PLÁGIO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA REGINA ARAUJO REICHERTE PIMENTEL 

Estagiário(s):  
Vivian Sarah Fernandes Vianna Santana 

 
Introdução: A Enfermagem, ao longo do tempo, vem traçando uma identidade, 

buscando e produzindo conhecimento científico, realizando avanços e melhoria na 

prática profissional tanto na assistência quanto na docência. A pesquisa científica se 

utiliza de método científico para buscar soluções para problemas e questões. No 

processo formativo, faz-se necessário compreender quais são as características da 

pesquisa científica, assim como entender como um trabalho acadêmico é elaborado, 

desenvolvendo um olhar crítico na análise e sistematização de conhecimentos. Desta 

forma, os acadêmicos passam a entender melhor a elaboração dos projetos de 

pesquisa acadêmica, contribuindo e valorizando a pesquisa científica na Enfermagem. 

Um dos problemas a ser evitado no processo de formação é o plágio acadêmico. Para 

tal faz-se necessário atividades pedagógicas que estimulem a reflexão acerca desta 

prática e como evitá-la a partir da aplicação de normas técnicas relacionadas ao 

trabalho acadêmico. Objetivo: Identificar as dificuldades no emprego de elementos 

da metodologia acadêmica na pesquisa científica como referências, citações e 

formatação de trabalhos científicos aprendidos pelos acadêmicos de enfermagem no 

primeiro período. Método: Estudo de natureza exploratória, descritiva, de abordagem 

quantitativa, do tipo pesquisa documental, realizado na Faculdade de Enfermagem 

da Universidade do Estado do Rio Janeiro (UERJ). A coleta de dados foi realizada em 

dezembro de 2018, em 20 trabalhos de construção de texto baseado em três 

fichamentos sobre a importância da leitura elaborados pelos estudantes. Analisou-se 

a aplicação das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) sobre 

citações, referências e formatação. Resultados: Dos 20 trabalhos analisados, 

verificou-se que em cinco houve dificuldades na aplicação das normas sobre 

referências, como: ausência de colocação em ordem alfabética, não informação das 

referências utilizadas no texto, erros na estrutura destas. Em relação às citações, 13 

trabalhos demonstraram dificuldades: na estrutura da citação indireta ou direta, não 

sinalização da citação indireta, na aplicação da citação direta com mais de três linhas. 

Em quatro trabalhos foram observados equívocos sobre formatação na apresentação 

de trabalhos acadêmicos. Conclusão: A atividade pedagógica permitiu que os 

estudantes enxergassem suas dificuldades na elaboração de texto científico. 

Perceberam a aplicação das normas como estratégia de evitar o plágio no 

desenvolvimento de um levantamento bibliográfico. 

 
E-mail: mariaregina.pimentel85@gmail.com 
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PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO PERÍODO DA GRADUAÇÃO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA REGINA ARAUJO REICHERTE PIMENTEL 

Estagiário(s):  
Thaina Ramos Freire 

 
Introdução: O objeto deste estudo relaciona-se à percepção dos estudantes sobre os 

conhecimentos e habilidades desenvolvidos no primeiro período da graduação em 

enfermagem, comparados às competências presentes nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Enfermagem (DCN-Enf). A Faculdade de Enfermagem da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro optou pelo currículo integrado em 1996, 

articulando de maneira dinâmica ensino, trabalho, comunidade, teoria e prática, e as 

aspirações da categoria profissional. Após a realização de um estudo dirigido ao final 

do semestre com a turma de primeiro período na subárea Educação em Enfermagem 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, questionou-se qual era a percepção dos 

estudantes sobre os conhecimentos e habilidades desenvolvidos a partir do período 

inicial do curso. Objetivo: Analisar a percepção dos estudantes sobre os 

conhecimentos e habilidades referentes às competências gerais desenvolvidos no 

primeiro período da graduação em enfermagem à luz das DCN-Enf. Método: Pesquisa 

exploratória, descritiva, quantitativa, do tipo documental. Utilizou-se como fonte 38 

trabalhos de estudantes a partir de estudo dirigido sobre habilidades e atitudes 

desenvolvidas no primeiro período à luz das DCN-Enf. A coleta de dados foi realizada 

em fevereiro de 2019, com uso de instrumento específico considerando as seguintes 

variáveis: Atenção à Saúde, Educação permanente, Comunicação, Liderança, 

Tomada de decisões e Administração e gerenciamento. Aplicou-se estatística simples 

no processo de análise dos dados. Resultados: Das seis competências gerais, todas 

foram abordadas, sendo Atenção à Saúde e Educação permanente as mais citadas 

com 94,73% e 47,36% respectivamente. A competência de Atenção à Saúde foi 

identificada na subárea Assistencial I – Saúde, Trabalho e Meio Ambiente 1. A 

subárea Fundamental IA - Educação em Enfermagem contribuiu para a percepção da 

competência de Educação Permanente. Cerca de 34% dos estudantes identificaram 

que desenvolveram a Tomada de decisões já no primeiro período, durante a 

realização de trabalhos em grupo. Enquanto Comunicação (15,78%), Liderança 

(18,42%) e Administração e gerenciamento (10,52%) foram citadas com menor 

frequência. Conclusão: O currículo integrado permite que os estudantes percebam o 

desenvolvimento de habilidades que são base para as competências gerais a partir 

dos conhecimentos selecionados para o primeiro período e também pelas estratégias 

de ensino aplicadas. Este estudo contribui para divulgar a importância do currículo 

integrado, visto que a associação teórica e prática permite desenvolver habilidades 

desde o início da graduação, além de um olhar mais amplo dos discentes e uso da 

metodologia problematizadora. 

 
E-mail: mariaregina.pimentel85@gmail.com 
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DE CONSUMO ALIMENTAR DE LACTENTES E 

PRÉ-ESCOLARES DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Análise Nutricional de População 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALESSANDRA SILVA DIAS DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Ana Carolina da Fonseca Costa Couto de Lima 

 
A vigilância nutricional é o eixo articulador das ações prioritárias no cuidado em saúde 

infantil, e tem na antropometria e na avaliação do consumo alimentar a base de seu 

diagnóstico na avaliação de coletividades. Objetivo: Avaliar o perfil antropométrico e 

de consumo alimentar de lactentes e pré-escolares de uma creche no município do 

Rio de Janeiro. Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter transversal, 

que avaliou informações antropométricas e de consumo alimentar de crianças de 

uma creche, mantida por uma instituição social sem fins lucrativos, no município do 

Rio de Janeiro. A coleta de dados, peso e estatura, foi realizada em dois dias nos 

meses de julho e agosto de 2018 no horário de aula prática da disciplina de avaliação 

nutricional, na qual a bolsista está envolvida, sob supervisão da professora 

responsável. O diagnóstico nutricional antropométrico foi realizado através dos 

índices preconizados pelo Ministério da Saúde. Visando a avaliação de marcadores 

de consumo alimentar, foram entregues aos responsáveis formulários sobre o 

consumo alimentar das últimas 24 horas, para crianças menores e maiores de 2 anos, 

a serem preenchidos pelos responsáveis durante o final de semana. Os marcadores 

de alimentação saudável avaliados foram: o consumo de feijão, fruta, legume e ou 

verdura. Especificamente para as crianças do berçário, lactentes, investigou-se 

também o consumo de leite materno, de alimentos fontes de vitamina A e “comida 

de sal”. Dentre os marcadores de alimentação não saudável avaliou-se o consumo 

de doces/guloseimas, de bebidas adicionadas de açúcar, embutidos e salgadinhos 

tipo “snacks” e/ou macarrão instantâneo. Resultados: Das 116 crianças avaliadas, a 

maioria era do sexo masculino (59,5%), com média de idade de 3.05 anos (DP = 1,3 

anos). Com relação à avaliação antropométrica, destaca-se que 19,8% das crianças 

(n=19) apresentava risco de sobrepeso, sobrepeso ou obesidade, segundo o 

IMC/Idade; 3,1% (n=3) encontrava-se com baixo peso para idade; 4,2% (n=4) com 

peso elevado para idade e 7,2% (n=7) com déficit de estatura para idade. A avaliação 

do consumo alimentar em um dos dias do final de semana, demonstrou que 96,3% 

(n=79) consumiram feijão; 80,5% (n=66) fruta e apenas 52,4% legumes/verduras. 

O consumo de marcadores de alimentação não saudável variou de 39% (n=32) para 

embutidos a 80,5% (n=66) para bebidas adicionadas de açúcar. Apenas 11,4% dos 

investigados relataram não consumir alimentos ultraprocessados. O consumo deste 

tipo de alimento foi elevado, mesmo entre as crianças menores de 2 anos. Dentre os 

lactentes, apenas 46,9% (n=15) estavam em aleitamento materno; 100% (n=33) e 

84,9% (n=28) consumiram alguma “refeição de sal” e alimentos fonte de vitamina 

A, respectivamente. Conclui-se que um expressivo número de crianças apresentou 

inadequação do estado nutricional antropométrico e de consumo alimentar, com 

destaque para o sobrepeso e para o elevado consumo de alimentos ultraprocessados. 

 
E-mail: alessanutri@hotmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PELO MONITOR NA SUBÁREA ÉTICA SOCIAL 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUZIA DA CONCEICAO DE ARAUJO MARQUES 

Estagiário(s):  
Débora Pedra Teixeira 

 
Objetivo: apresentar as atividades desenvolvidas pelo aluno monitor da Subárea 

Ética Social para o desenvolvimento de competências relacionadas ao ensino, 

pesquisas e extensão. Metodologia: Relato de experiência que descreve os resultados 

obtidos com as atividades desenvolvidas pelo monitor, sob a supervisão do professor 

nos períodos 2018-02 e 2019-01. Participaram de sua elaboração 01 monitor com 

bolsa e 04 voluntários. Resultados: as monitoras realizaram orientações sistemáticas 

(03), para acompanhamento do planejamento e preparação de 08 temas, a serem 

debatidos pela turma que foram distribuídos para 08 grupos de alunos. Participaram 

da realização do estudo na própria turma sobre as desigualdades sociais presente na 

formação de alunos de Graduação em Enfermagem do 1º período desta Universidade, 

apresentado e discutido com a própria turma. As monitoras realizaram um trabalho 

cientifico apresentado na Semana de Enfermagem do HUCFF-UFRJ abordando sobre 

o tema “Equidade” e as orientações para a construção das oficinas foram realizadas 

de maneira presencial e online. Elaboramos ainda a revisão das orientações dos 

temas definidos para as oficinas, formulamos novos subtemas, além de incluir e 

revisar as bibliografias sugeridas. Temas trabalhados: “Princípios e valores éticos e: 

o direito à educação, direito à alimentação adequada, direito à moradia digna e 

pessoas em situação de rua, direito ao meio ambiente saudável, direito a participação 

social e a saúde, direito de liberdade de expressão religiosa, direito ao trabalho digno 

e o exercício profissional da enfermagem”, “ Gênero e Sexualidade: Princípios, 

Valores Éticos, direitos desigualdades sociais”. Fizeram parte das atividades do 

monitor em relação à construção das oficinas: a apreciação do conteúdo das oficinas 

previamente apresentada pelos grupos expositores, a elaboração de folder e 

relatório, a avaliação dos grupos durante a orientação, a apresentação das oficinas e 

a apreciação dos questionamentos oriundos das oficinas e a correção das questões 

norteadoras e relatórios. Conclusão: ainda que o aluno monitor tenha contribuído 

integralmente com a realização de 03 orientações para cada grupo, considerando a 

necessidade de planejamento e preparo de cada oficina, houve pouca participação 

dos alunos monitores, em sala de aula, durante o debate coletivo com a turma sobre 

os temas. Relacionamos isso a extensa carga horária da Faculdade de Enfermagem 

ao qual o aluno monitor está inserido. Só há possibilidade de participação de 

atividades fora do horário letivo. Consideramos positivo a participação em atividades 

realizadas ao fim das aulas, hora de almoço, on-line, entre outros horários e espaços 

que não prejudicaram o próprio desenvolvimento do aluno monitor. Foram cumpridas 

100% das oficinas de grupos previstos, participamos da realização de 02 pesquisas 

que foram debatidas internamente com os alunos e em eventos fora da Universidade. 

 
E-mail: luzaraujo@gmail.com 
  



 
 

580 
 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATIVIDADE DE MONITORIA DE HISTÓRIA DA 

ENFERMAGEM E ÉTICA PROFISSIONAL 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA LELITA XAVIER 

Estagiário(s):  
Ana Carolina Gameiro Martins e Silva 

Carolina Neves Dias de Andrade 

 
Introdução: Relato de experiência sobre a monitoria da Subárea de História da 

enfermagem e Ética profissional. A subárea tem por objetivos compreender a prática 

social da Enfermagem na perspectiva de sua construção histórica considerando a 

evolução da enfermagem brasileira e a história do cuidar; analisar baseado em 

princípios éticos, os conflitos vivenciados na prática profissional de enfermagem e a 

evolução dos princípios éticos e legais, partindo de prática social concreta hoje 

desenvolvida. É ministrada no quinto período do curso de enfermagem. Objetivo: 

descrever as vivências da monitora durante o período de 2019.1 levando em 

consideração suas contribuições para a disciplina. Metodologia: participação da 

organização do cronograma da subárea com as professoras, orientação das oficinas 

temáticas de história, na elaboração de perguntas utilizadas para a avaliação dos 

alunos após a realização das oficinas e articulação em conjunto com as docentes para 

convite de professores especialistas em história da enfermagem para ministrarem 

palestras. Em relação à disciplina de Ética Profissional foram dadas monitorias acerca 

dos seminários e uma aula cujo tema foi: Análise de um episódio da série The Good 

Doctor segundo os princípios da Bioética Profissional. Com a finalização do semestre, 

foi realizada avaliação da subárea, onde os alunos puderam deixar suas críticas e 

recomendações. Resultados: A média final foi feita mediante a participação e 

assiduidade as aulas, foi estabelecido que cada grupo deveria participar de pelo 

menos duas orientações de monitoria, foram realizadas questões referentes aos 

temas abordados em aula tendo em vista a avaliação somativa. Na disciplina de 

história os alunos elaboraram oficinas nas seguintes temáticas: Florence Nigthingale, 

Anna Nery, Wanda de Aguiar Horta e Raquel Haddock Lobo, a história da psiquiatria 

e a inserção da mulher negra na enfermagem, além de um trabalho sobre a História 

da criação da Aben e do sistema COFEN-COREN. Na disciplina de ética os alunos 

elaboraram seminários nas seguintes temáticas: eutanásia, testemunha de jeová, 

uso de redes sociais, transexualidade, aborto e autonomia. Conclusão: Concluímos 

que os alunos foram assíduos e consideraram a monitoria benéfica para a condução 

dos trabalhos, tanto das oficinas quanto dos seminários apresentados, tendo em vista 

que não houve evasão da disciplina e as notas se mantiveram entre 8,5 e 10. Esta 

atividade aprimorou as habilidades organizacionais, sociais e didáticas da monitora, 

características importantes para o profissional de enfermagem, principalmente para 

o exercício do magistério. 

 
E-mail: litaxprofessorauerj@gmail.com 
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A INTERPROFISSIONALIDADE COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO EM 

SAÚDE - A EXPERIÊNCIA DO PET INTERPROFISSIONALIDADE NA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: CENTRO BIOMEDICO 

Modalidade de Bolsa: Programa de Educação Tutorial 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CAROLINA FELDENHEIMER DA SILVA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Alessandra Mulder 

Alessandra Silva Dias de Oliveira 

Alessandro de Magalhães Gemino 

Alexandra Tsalis 

Andrea Augusta Castro 

Claudia Carneiro da Cunha 

Edna Gurgel 

Jorginete de Jesus Damião 

Katlin Darlen Maia 

Patrícia Lima Peres 

Tiago Braga Espírito Santo 

Estagiário(s):  
ALICE PEREIRA DUQUE 

ALINE CRISTINE DE LIMA SANTOS 

ALINE OLIVEIRA DA COSTA E SILVA 

ANA BEATRIZ DA SILVA MORAES 

ANDRE FERREIRA DE ABREU JUNIOR 

BIANCA MARTINS CHAVES 

BRENO SOUZA DO NASCIMENTO RAMALHO 

BRUNA FERREIRA DE SOUZA 

CAMILLA RODRIGUES DA ROCHA 

FABIANO FERREIRA BRAGA 

ISABELA GAMA DOS SANTOS 

ISABELLA MARIA MARQUEZ RATTON 

ITALO MATHEUS FERREIRA DE ANDRADE SILVA 

JONATHAN GUEDES DA SILVA 

JULIA REIS LOUSAO 

LAILA DE ALBUQUERQUE SCHLUTER 

LAURA MAGALDI TEIXEIRA LEITE 

LEANDRO GONCALVES DE MENDONCA 

LORRANE PINHEIRO SERRA 

LUCAS DE SOUZA AMORIM 

LUIZA EUZEBIO PEREIRA DE SOUZA BARBOSA 

MIRLEY RODRIGUES DE SOUZA 

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA 

THAINA MIRANDA GODOY 

THAINA SANTOS DE ALMEIDA 

THIAGO BARCELOS DO NASCIMENTO 

THIAGO BRAZ 

VALENTINA DE SOUSA SABINO 

VITOR PEIXOTO DE SOUZA 

 
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET – Saúde é um programa 

coordenado pelo Ministério da Saúde e tem como objetivo de fomentar grupos de 

aprendizagem tutorial na Estratégia Saúde da Família. No Biênio 2019-2021 o foco 

do PET é o estímulo à Educação Interprofissional em Saúde. A formação 
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interprofissional é um dos desafios na formação de trabalhadores para o SUS e para 

os cursos de graduação na área da saúde. O PET se constitui como uma importante 

ferramenta para atuar na mudança das práticas de ensino que visam a 

interprofissionalidade. A UERJ possui um grupo composto por 5 grupos tutoriais, cada 

um composto por 1 professor coordenador, 1 professor tutor, 4 preceptores que estão 

alocados em unidades de saúde situadas no território da Área Programática 2.2 – o 

território-escola da UERJ e 6 estudantes de graduação. Estão envolvidos os cursos 

de Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e 

Serviço Social. Para a organização das atividades foram estruturados fios condutores 

nas temáticas nas quais há demandas reais de necessidades dos usuários no território 

de atuação alinhadas às linhas de atuação dos docentes da universidade e tem como 

objetivo dar concretude na consecução das ações frente os desafios colocados no 

nosso território e no exercício de trazer temas como: saúde mental, cuidados 

paliativos, alimentação da criança pequena, obesidade, entre outros, para além dos 

cursos e disciplinas focadas nesta temática, mas numa tentativa de ampliar o debate 

e a formação para além dos núcleos de saberes, ampliando os possíveis campos para 

a atuação do profissional com vistas a interprofissionalidade não apenas na atenção 

básica mas também na atenção especializada, apresentando aos discentes questões 

como o fluxo assistencial, referência e contra-referência, ampliando as concepções 

teóricas sobre as redes de atenção à saúde. A potência do projeto está no fato dos 

diferentes cursos de graduação já terem como cenário de práticas as unidades de 

saúde da AP 2.2 do município do Rio de Janeiro, mas necessitam de mecanismos 

para articular essa prática e este projeto é um desses mecanismos, uma vez que 

propõe que diferentes cursos de graduação se dediquem, de maneira 

interprofissional, a problemas concretos de saúde do nosso território, cidade, estado 

e país. A integração ensino-serviço-comunidade está sendo desenvolvida com base 

na mobilização da comunidade acadêmica, no desenvolvimento de práticas 

colaborativas, na ampliação do SUS enquanto espaço de aprendizagem para 

estudantes e professores, profissionais, trabalhadores, gestores e usuários dos 

serviços de saúde, qualificando a atenção à saúde aos usuários a partir da lógica do 

trabalho colaborativo e interprofissional, de forma prioritária a Atenção Básica. O PET 

Interprofissionalidade se constitui como uma estratégia de inserção precoce dos 

estudantes no Sistema Único de Saúde além da interação interprofissional e uma 

formação mais crítica. 

 
E-mail: anacarolf125@gmail.com 
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ATUAÇÃO DO MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA DOS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM UERJ 2015-2017. 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA LELITA XAVIER 

Estagiário(s):  
Thais Priscila Machado Baptista de Souza 

 
O estudo tem por objeto a participação dos estudantes do curso de enfermagem nas 

mobilizações por condições adequadas de funcionamento da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) (2015-2017). O movimento estudantil da enfermagem 

UERJ, se pautou por mecanismos de enfrentamento pela garantia dos direitos que se 

apresentam na Constituição de 1988 e na lei nº 9.394/1996, tendo em vista o 

panorama político e socioeconômico que se apresentou nos anos 2015-2017 no Brasil 

e teve consequências diretas no estado do Rio de Janeiro. Objetivos: descrever o 

contexto político econômico que desencadeou a crise na UERJ; identificar as formas 

de participação dos estudantes nos movimentos da universidade; analisar a 

participação dos estudantes do curso de graduação em enfermagem da UERJ nas 

mobilizações pelas condições de funcionamento da universidade. Materiais e 

métodos: Estudo qualitativo na perspectiva da pesquisa histórica. Cenário: Faculdade 

de enfermagem da UERJ. Participantes da pesquisa: estudantes da graduação de 

enfermagem e membros do C.A. de Enfermagem Rachel Haddock Lobo, critério de 

inclusão estar matriculados e cursando a graduação no ano de 2018, que foi o período 

do estudo, ter ingressado nos anos 2013 e 2014. Coleta de dados: Fontes escritas 

primárias e secundárias. Realizada análise documental e de conteúdo. Encaminhado 

ao comitê de ética e pesquisa da UERJ e aceito sob o parecer nº 2.925.742. Fonte de 

dados: documentos escritos e depoimentos através do Google forms, que também 

abrigou o TCLE. Encaminhados 63 depoimentos com retorno de 24 destes. 

Obtiveram-se 35 documentos, localizados no CAENF/UERJ. Realizou-se teste piloto. 

Resultados e discussão: emergiram as seguintes categorias: o contexto político, 

econômico, social e seus reflexos na crise da UERJ; movimento de resistência dos 

estudantes: luta pelos direitos e engajamento dos estudantes de enfermagem na luta 

pelos direitos. O movimento estudantil remonta grandes momentos da história do 

país, preocupa-se com as questões sociais e políticas que envolvem a nação. 

Protagoniza diversas conquistas e atua nos principais debates políticos e 

educacionais. Diversas vezes se mistura aos movimentos sociais, lutando pelo direito 

da população. O estudante da ENF/UERJ e sua participação nestes movimentos 

adquire espaço de formação política.A forma que o movimento de resistência dos 

estudantes participou das mobilizações em busca do ensino de qualidade tornou claro 

que a luta vai para além das universidades e retoma o espaço coletivo. Os projetos 

universitários e redes sociais auxiliam a disseminar ideias, identificam serem formas 

diretas ou indiretas de participação. As formas de participação dos estudantes de 

2015-2017 se reforçaram para manter a UERJ viva.Conclusão: A dinâmica da 

realidade se redesenhou e deu novos contornos as lutas travadas. Desafios desde 

inúmeras greves até conflitos dos pares na tentativa de desmonte do ME, impondo 

novos limites históricos ao desenvolvimento de cada fato. 

 
E-mail: litaxprofessorauerj@gmail.com 
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CONHECIMENTOS E CRENÇAS DE UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE 

ENGENHARIA SOBRE AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
THELMA SPINDOLA 

Estagiário(s):  
Carolina Passos Sodré 

Letícia Brito Tambasco 

 
As infecções sexualmente transmissíveis (IST) estão entre os problemas mais 

comuns de saúde pública existente mundialmente. Os jovens são considerados um 

grupo vulnerável para adquirir uma IST, considerando a presença de 

comportamentos de risco, O conhecimento constitui uma importante razão para os 

comportamentos sexuais de risco durante a juventude. É importante, contudo, 

salientar que o conhecimento de cada indivíduo se reflete em suas escolhas e nas 

consequências de seus atos. Este estudo é parte integrante da pesquisa “Sexualidade 

e vulnerabilidade dos jovens em tempos de infecções sexualmente transmissíveis” 

cujos dados foram coletados em 2016 e armazenados em um banco de dados. Teve 

como objetivo geral analisar o conhecimento e as crenças sobre as infecções 

sexualmente transmissíveis entre universitários do curso de engenharia. Como 

objetivos específicos: identificar o perfil sociodemográfico dos estudantes do curso 

de engenharia e verificar o conhecimento e as crenças dos estudantes de engenharia 

acerca das infecções sexualmente transmissíveis. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, transversal com abordagem quantitativa, que foi realizada em uma 

universidade privada localizada na zona norte no município do Rio de Janeiro. Para 

compor a amostra deste estudo foram selecionados no banco de dados da pesquisa 

matriz 170 estudantes de 18 a 29 anos, do curso de graduação em engenharia. Na 

coleta de dados da pesquisa matriz foi empregado um questionário com 60 questões. 

Para este estudo foram selecionadas 22 variáveis para atender aos objetivos desta 

investigação. Os achados foram organizados no software Excel 2010 e analisados 

pelo emprego da estatística descritiva. Os resultados evidenciam no tocante à 

caracterização dos participantes que houve predomínio de jovens do sexo masculino 

(86,47%); com idades entre 18 e 23 anos (78,83%); solteiros (60%); sem filhos 

(97,06%); que se autodeclaram brancos (65,29%); não trabalhavam (57,65%); 

moravam com os pais (76,47%) e possuíam renda familiar maior que sete salários 

mínimos (41,18%). Em relação às práticas sexuais não utilizavam o preservativo de 

forma contínua (62,25%), mas acreditavam ser pouco possível adquirir uma IST 

(42,35%). Apresentavam conhecimento insuficiente sobre as infecções (77,65%) 

sendo o HIV a infecção mais reconhecida pelo grupo (96,47%). Conclusão: A maioria 

dos jovens reconhece a importância do uso do preservativo, ainda que não façam 

uso regular deste dispositivo. Considerando que os participantes da pesquisa são 

jovens estudantes do curso de engenharia e, majoritariamente, do sexo masculino 

seria oportuna à elaboração de outros estudos relacionados ao estereótipo de gênero. 

Os achados demonstram que o grupo apresenta conhecimento insuficiente sobre as 

IST, e crenças que colocam em risco sua saúde sexual. Ações educativas para o 

esclarecimento sobre as IST, com estimulo para a prevenção, seriam relevantes para 

que pudessem minimizar a ocorrência desses agravos entre os jovens. 
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ESTUDANTES NEGRAS TRABALHADORAS INGRESSANTES NA ESCOLA DE 

ENFERMEIRAS RACHEL HADDOCK LOBO (1948-1961) 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NATALIA GUEDES PEREIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Maria Lelita Xavier 

Estagiário(s):  
Natália Guedes Pereira 

 
Introdução: Trata-se de pesquisa cujo tema é a caracterização das estudantes negras 

trabalhadoras ingressantes na Escola de Enfermeiras Rachel Haddock Lobo (EERHL) 

no período de 1948-1961. O marco inicial refere-se ao ano de ingresso da primeira 

turma na escola e o marco final ao ano de incorporação da Escola à Universidade do 

Estado da Guanabara atual UERJ. Objetivo: Caracterizar as estudantes negras 

trabalhadoras ingressantes na EERHL no período de 1948-1961. Método: Pesquisa 

documental na perspectiva histórica. Fontes primárias: Banco de dados das seguintes 

pesquisas multicêntricas: Biografia coletiva: Enfermeiras do Brasil (1923-1961) e 

Enfermagem e raça: Biografia coletiva de mulheres negras e suas trajetórias em 

escolas de enfermagem no Brasil (1920-1960) ambas coordenadas pelo pesquisador 

Luiz Otávio Ferreira da Fundação Oswaldo Cruz mediante autorização por escrito. 

Fontes secundárias: dissertações, teses, livros e artigos. Para a coleta de dados foi 

utilizado formulário com variáveis de interesse deste estudo. Os critérios de inclusão 

foram alunas negras, pardas e morenas trabalhadoras; e foram excluídas alunas que 

não atendiam a esse perfil. Para a identificação das alunas no formulário utilizou-se 

a letra A seguida do numeral ordinal correspondente a ordem em que foram extraídas 

do banco de dados ficando da seguinte maneira, A1 a A13. Os dados foram tratados 

por estatística simples e descritiva, com o auxílio do editor de planilhas Microsoft 

Excel e representados através de tabelas. Resultados: Levantou-se 455 registros de 

alunas, onde 83 alunas eram negras, 13 eram trabalhadoras, e ingressaram na escola 

nos seguintes anos: uma em 1949, uma em 1952, cinco em 1953, uma em 1956, 

uma em 1957, duas em 1960 e duas em 1961. As alunas trabalhadoras negras eram 

jovens entre 19 e 27 anos, solteiras e sem filhos, três com responsabilidade financeira 

familiar e em sua maioria católica e nordestina. Conclusão: Ao caracterizar as 

estudantes negras trabalhadoras ingressantes na Escola de Enfermeiras e 

correlacionar com o contexto da época observa-se que esta foi duplamente 

excludente. As mulheres negras passaram por esse processo de desigualdade de 

gênero com muito mais restrições que as mulheres brancas. Este trabalho 

proporciona reflexões sobre o perfil do profissional de saúde construído ao longo da 

história, os efeitos do racismo no Brasil aparecem de forma sutil, seja no olhar, nas 

palavras ou até mesmo em práticas e discursos enraizadas que precisamos 

desconstruir. 
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OS UNIFORMES UTILIZADOS PELO CORPO SOCIAL DA ESCOLA DE 

ENFERMEIRAS RACHEL HADDOCK LOBO NO PERÍODO DE 1948 A 1961 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MAYKI BRUNO DOS SANTOS GONCALVES 

Supervisor(es) Participante(s):  
Maria Lelita Xavier 

Estagiário(s):  
Mayki Bruno dos Santos Gonçalves 

 
O presente estudo tem como objeto os uniformes utilizados por estudantes e 

professoras da Escola de Enfermeiras Rachel Haddock Lobo no período de 1948 a 

1961. Objetivos: Identificar os tipos de uniformes usados pelas estudantes e 

professoras da Escola de Enfermeiras Rachel Haddock Lobo. Como justificativa há 

necessidade de se ampliar os estudos a respeito do vestuário utilizados pela 

enfermagem, para ampliar e facilitar a compreensão da história da enfermagem no 

Brasil. Estudo a respeito dos vestuários da enfermagem apontam que suas mudanças 

desde o início da profissão até os dias atuais acompanham o desenvolvimento da 

sociedade. Com isso, estudos com essa temática proporcionam profundos saberes 

sobre a imagem e identidade da profissão que são temas de extrema relevância para 

compreensão do desenvolvimento da enfermagem no país e em especial a construção 

da identidade da enfermeira fluminense. Metodologia: Trata-se de um estudo com 

abordagem sócio histórico, no recorte temporal de 1948 a 1961 e, com o recorte 

espacial a Escola de Enfermeiras Rachel Haddock Lobo. As fontes de pesquisa foram 

20 fotografias com imagem dos uniformes da Escola, em vários ângulos, localizadas 

no Centro de Memória Nalva Pereira Caldas da Faculdade de Enfermagem da UERJ. 

A análise das fotografias seguiu as recomendações de Boris Kossoy (2009). Reúne-

se informações para auxiliar na contextualização das mesmas através de: 

documentos escritos, iconográficos, orais e objetos ou um desses isoladamente pois 

as fontes fotográficas não conseguem atingir a sua finalidade se não for alimentada 

de informações escritas e iconográficas. E em seguida foi realizada a análise 

iconográfica e iconológica da imagem. Resultado e discussão: Foram identificados 3 

tipos de uniformes utilizado pelas as alunas do decorrer de sua formação, que são: 

O uniforme preliminar, hospitalar e saúde pública. Esses uniformes possuíam suas 

particularidades dependendo do cenário ocupado pelas alunas. Já as professoras 

vestiam os uniformes de suas respectivas especialidades, hospitalar ou saúde 

pública, ou de sua escola de origem. Os modelos dos uniformes da Escola sofrem 

influência direta da Escola de Enfermagem Ana Neri que era considerada padrão 

através de Decreto instituído pelo Presidente Getúlio Vargas, em 1931, ou seja, as 

escolas de enfermagem existentes e as que viriam a ser criadas no Brasil deveria 

seguir o mesmo padrão de ensino, por conseguinte, incorporar os mesmos signos da 

pioneira. Logo a Escola de Enfermeiras Rachel Haddock Lobo criada em 1944, 

inaugurada em 1948 já nasceu equiparada à escola padrão sendo adotado inclusive 

modelo de uniforme similar ao de sua coirmã o que conferia às alunas a imagem da 

enfermeira reconhecida socialmente. Conclusão: A Escola de Enfermeiras Rachel 

Haddock Lobo teve a preocupação desde sua primeira turma em utilizar os uniformes, 

ajudando a fixar a imagem da Enfermeira na sociedade brasileira. 

 
E-mail: maykibruno@gmail.com 
  



 
 

587 
 

 

USO DO PRESERVATIVO POR GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: CENTRO BIOMEDICO 

Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
THELMA SPINDOLA 

Estagiário(s):  
Daniela Marques da Costa 

Natália Lourdes Nepomuceno de Oliveira André 

 
Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis atingem a nível mundial 

milhares de pessoas. Estudos tem evidenciado que as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) poderiam ser evitadas com o uso de preservativos, e que a 

população jovem é vulnerável para contrair IST devido à iniciação sexual precoce, 

multiplicidade de parceiros sexuais, resistência para utilizar preservativos ou uso 

descontinuado deste recurso com parceiros fixos ou casuais. Este estudo que é parte 

integrante da pesquisa “Sexualidade e vulnerabilidade dos jovens em tempos de 

infecções sexualmente transmissíveis” cujos dados foram coletados em 2016 e 

armazenados em um banco de dados. Objetivos: Identificar a prática do uso e a 

negociação do preservativo por graduandos de enfermagem, e discutir as práticas 

sexuais dos jovens na perspectiva da prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. Método: Estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado em 

uma instituição privada de ensino superior do município do Rio de Janeiro. Para 

compor a amostra do estudo selecionou-se do banco de dados graduandos de 

enfermagem na faixa etária de 18 a 29 anos, totalizando 153 jovens. Para a coleta 

de dados da pesquisa matriz foi empregado um questionário estruturado com 60 

questões, tendo-se selecionado para este estudo dezoito variáveis. Foram 

respeitados os aspectos éticos sendo aprovado pelo CEP institucional com o parecer 

nº 1577311. Resultados: Os resultados apontam idades entre 18 e 23 anos (74,5%); 

verificou-se que 129 (85,34%) dos participantes eram mulheres; possuem 

companheiro fixo 75 (49,02%); cor de pele branca 64 (41,83%); religião evangélica 

47 (30,72%); apresentam renda de 1 a 3 salários mínimos 41 (26,80); não usam 

serviços de saúde público 61 (38,87%); não consomem álcool e outras drogas 144 

(80,85); se iniciaram sexualmente entre 14 e 19 anos 132 (94,96%); não 

costumavam usar preservativos 100 (71,42%) e não negociavam o seu uso 56 

(40,87%); não usavam preservativo feminino 123 (89,13); não usavam preservativo 

com parceiro fixo 71 (58,67%), mas usavam com parceiro casual 39 (76,47%), e 

não costumavam empregar o preservativo em relacionamentos homoafetivos. 

Conclusão: Os achados evidenciam que este assunto deve ser melhor e, com mais 

frequência, abordado com os graduandos de enfermagem para desconstruir 

preconceitos, visando o autocuidado para a prevenção das IST. Seriam oportunas 

ações de educação em saúde com o grupo jovem para esclarecer acerca das IST e 

importância do cuidado com a saúde sexual. 

 
E-mail: tspindola.uerj@gmail.com 
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ASPECTOS DO PERFIL METABÓLICO E HÁBITO DE VIDA DOS 

PARTICIPANTES DO PROJETO “TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DE 

PESSOAS COM FATORES DE RISCO PARA DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA” 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Estagiário(s):  
Eliana Cristina Oliveira dos Santos de Jesus Gomes 

Karla de Almeida Duarte Muniz 

 
Estudos científicos apontam que as doenças cardiovasculares são a principal causa 

de morte no mundo. Conhecer e controlar os fatores de risco, isto é, hábitos pessoais 

e/ou características que estão associados a um maior risco para o desenvolvimento 

da Doença Arterial Coronariana (DAC), é de grande importância para que o índice de 

mortes diminua. Os fatores de risco podem ser apresentados em dois grupos: os não 

modificáveis (hereditariedade, sexo e idade) e os modificáveis (hipertensão arterial, 

dislipidemias, tabagismo, diabetes melitus, obesidade, sedentarismo e tipo de 

personalidade. Estudos demonstram que o exercício físico, entre outras medidas de 

prevenção e promoção de saúde, tem efeito protetor para DAC e outras doenças 

cardiovasculares, atuando sobre fatores de risco modificáveis, como por exemplo, na 

melhora do perfil lipídico, na diminuição do peso corporal e pressão arterial. O 

Instituto de Educação Física e Desporto (IEFD), da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), através do Projeto “Tratamento interdisciplinar para pessoas com 

fatores de risco para Doença Arterial Coronariana” que integra o Programa de 

extensão Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU), do Laboratório de Fisiologia 

Aplicada à Educação Física (LAFISAEF), promove a prática de exercícios físicos para 

pessoas da comunidade interna e externa da universidade. Os exercícios físicos são 

oferecidos em duas sessões semanais, cada uma com duração de 60 minutos onde 

o treinamento aeróbio, o fortalecimento muscular e a flexibilidade são priorizados. O 

objetivo desse estudo foi traçar o perfil dos fatores de risco modificáveis dos 

participantes do projeto “Tratamento interdisciplinar para pessoas com fatores de 

risco para Doença Arterial Coronariana”, a partir de aspectos metabólicos e hábitos 

de vida. A coleta de dados foi realizada a partir dos prontuários dos participantes do 

projeto, usando como referência o último teste ergométrico. A amostra constou de 

13 mulheres com idade entre 45 e 81 anos e 1 homem com 68 anos. Os resultados 

mostraram que 78% do grupo apresenta HAS; 14% apresenta DM; 71% apresenta 

dislipidemia; 35% apresenta sobrepeso e 28% apresenta obesidade. Importante 

ressaltar que a maior parte do grupo apresenta mais de um fator de risco, sendo a 

HAS e a dislipidemia os mais prevalentes. Sendo assim, conclui-se que o perfil do 

grupo reforça a relevância das ações do referido projeto no combate aos fatores de 

risco para DAC. Destaca-se a necessidade de ampliação de ações interdisciplinares 

considerando que a DAC é multifatorial. 
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ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE: GESTÃO E ANÁLISE BIOMECÂNICA DA 

CADEIRA EXTENSORA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIA PORTO MELO FERREIRA 

Estagiário(s):  
Juliana Vianna Ferreira 

 
INTRODUÇÃO: As Academias da Terceira Idade (ATI) são espaços com equipamentos 

adaptados para estarem ao ar livre voltados para a prática de exercícios físicos, de 

forma gratuita e de fácil acesso aos usuários. São baseadas em modelos existentes 

em outros países e há várias unidades espalhadas no Brasil, que se diferem em 

alguns aspectos, mas, não se sabe como e por que são implantadas em determinadas 

localidades. Os equipamentos são similares aos aparelhos de academias 

convencionais, mas, sem regulagem para o aumento progressivo de carga e a 

resistência gerada vem do peso corporal do usuário e das alavancas do próprio 

equipamento. Sem ajuste de carga, regulagem e acolchoamento de assento e 

encosto, os exercícios podem ser comprometidos em sua eficácia e conforto. 

OBJETIVO: Analisar aspectos gerenciais da implementação das ATI no Rio de Janeiro. 

Além disso, foi investigada biomecânica da cadeira extensora, primeiro equipamento 

a ser avaliado dentre outros existentes na ATI. MÉTODO: Os aspectos gerenciais da 

ATI foram investigados a partir de uma pesquisa de levantamento, através de um 

questionário de perguntas abertas cujos objetivos eram: a) Descrever o perfil do 

respondente; b) Identificar aspectos gerais de funcionamento da ATI; c) Caracterizar 

a seleção e o perfil dos profissionais da Saúde que trabalham, diretamente, na ATI. 

As respostas foram analisadas através de análise de conteúdo da resposta de uma 

pessoa que ocupava o cargo de coordenação geral. Para a análise biomecânica da 

cadeira extensora, participaram 12 idosos (9 mulheres e 4 homens), selecionados 

por comodidade. Para a análise cinemática, foi utilizado um smartphone fixado a um 

tripé para filmagem do movimento. A análise das imagens foi realizada em software 

livre. Para a análise da distribuição da pressão no assento da cadeira, foi utilizado 

um tapete de mapeamento de pressão por contato, que fornece informações precisas 

e em tempo real. Os dados foram analisados no próprio software do equipamento. 

Medidas antropométricas de massa corporal, estatura e circunferências corpóreas 

foram necessárias para complementar a análise. As avaliações foram realizadas na 

Vila Olímpica da Mangueira, em parceria com o Centro de Estudo do Movimento 

(CEMOV/ INT/ RJ). RESULTADOS: Aparentemente, não foi realizado estudo para a 

criação de unidades de ATI pela cidade; com a mudança de diferentes gestões na 

Prefeitura, o funcionamento das unidades ficou comprometida, inclusive com o 

fechamento de diversas unidades; o destaque foi para aquela que existia na UERJ, 

única ATI situada em um campus universitário. Quanto às análises biomecânicas, os 

resultados preliminares mostram que a cinemática do movimento interfere no padrão 

de distribuição da pressão no assento da cadeira extensora e, consequentemente, no 

conforto durante o movimento. Pessoas mais baixas têm dificuldade de executar, 

adequadamente o movimento, mudando sua postura e a pressão que exerce sobre o 

assento. 
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DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS DESPORTIVAS DE 

VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BASQUETEBOL EM COMPETIÇÕES 

ESPORTIVAS INTERNAS E EXTERNAS 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLOS ELIAS BARROSO PIMENTEL 

Estagiário(s):  
Dianna Amorim Piloupas 

 
O presente projeto expressa um plano e uma filosofia de trabalho que harmoniza o 

compromisso do Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro – IEFD, com uma melhor formação teórico-prática de seus alunos 

em consonância com as necessidades do mercado de trabalho. Considerando os 

quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a 

fazer e aprender a aprender, onde conhecer significa gerenciar informações e não 

apenas acumular dados; conviver é criar um contexto de aprendizagem onde o aluno 

aprende a administrar suas ações e emoções; fazer é a capacidade adquirida a partir 

de conhecimentos, e estão sempre associados a uma ação física ou mental, e ser é 

identificar e respeitar os valores e as idéias das outras pessoas e suas respectivas 

competências cognitiva, social, produtiva e pessoal temos o binômio esporte e 

educação como parâmetro para o desenvolvimento integral do futuro profissional de 

Educação Física e Desportos. Considerando também que o Estágio Interno 

Complementar – EIC, compreende as atividades técnico-profissionais realizadas pelo 

estudante com base em um plano de trabalho específico relacionado à sua área de 

formação, onde o bolsista realiza práticas supervisionadas visando à 

complementação acadêmica, sendo assim, o projeto surge a partir da necessidade 

da complementação, no campo da prática, dos conteúdos apreendidos nos diversos 

componentes curriculares ministrados nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

Educação Física, onde os futuros profissionais dos desportos terão a oportunidade de 

por em prática, através de treinamentos de equipes e realização de jogos em 

competições internas e externas os conteúdos apreendidos nas diversas disciplinas 

curriculares e extracurriculares do Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ 

– IEFD/UERJ. A formação acadêmica em nível superior é parte de um continuum 

iniciado na educação infantil e que vai para além da formação e diplomação no nível 

de graduação. Nesse sentido deve apontar para o desenvolvimento integral do 

indivíduo, na perspectiva da educação permanente, assegurando ao indivíduo 

condições para o exercício da cidadania, e para a formação de diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e 

para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, sustentada no tripé 

ensino, pesquisa e extensão. O presente projeto tem como objetivo final servir como 

área de atuação para os estagiários da UERJ dos cursos de Licenciatura e Bacharelado 

em Educação Física. - Atividades desenvolvidas: seleção e preparação, física, técnica 

e tática das equipes representativas da UERJ. - Resultados alcançados: participação 

em jogos amistosos e competições esportivas internas e externas, como a 

participação da UERJ no Dia Olímpico e Campeonato Universitário da Federação de 

Esportes Universitários do Rio de Janeiro - FEURJ e Jogos Universitários da Educação 

Física - JUEF. 
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ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR - UMA EXPERIÊNCIA NO PROJETO 

IDOSOS EM MOVIMENTO: MANTENDO A AUTONOMIA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NADIA SOUZA LIMA DA SILVA 

Estagiário(s):  
Victor Assunção Souza 

 
O processo de envelhecimento está acompanhado de uma série de declínios e perdas 

graduais da aptidão física e funcional, como a diminuição da força muscular, equilíbrio 

e flexibilidade, o que influencia diretamente na autonomia do indivíduo. Desta forma, 

o projeto “Idosos em Movimento: Mantendo a Autonomia” vem há alguns anos 

auxiliando idosos a alcançarem através da prática regular de atividades físicas o 

aumento e/ou a manutenção de diversos destes componentes da aptidão física que 

contribuem para a conservação da autonomia funcional. O projeto não se restringe 

apenas a proporcionar melhorias ligadas a aspectos físicos, mas também visa 

contribuir para questões ligadas à necessidades de convívio social, afetiva e 

estimulação cognitiva do idoso, através de atividades lúdicas, festividades e por meio 

da própria atividade física ofertada. Atendendo aproximadamente 40 alunos em duas 

turmas, o projeto tem como um dos seus objetivos contribuir para a formação de 

recursos humanos para a condução de atividades físicas com indivíduos idosos, sendo 

assim, vem se constituindo como um campo fértil para estágios de alunos do Curso 

de Educação Física da UERJ. Sob orientação da coordenação do projeto e dos demais 

professores que compõem a equipe de trabalho, como estagiário aprendi a planejar 

e conduzir aulas para indivíduos acima de 60 anos, em diferentes instalações: a) no 

centro de treinamento físico, que possui equipamentos modernos para o 

desenvolvimento de sessões de treinamento de força, flexibilidade e resistência 

cardiorrespiratória individualizados; b) em uma sala com um tatame, onde são 

realizadas atividades de caráter multicomponente, trabalhando além das valências 

físicas como flexibilidade, equilíbrio e força, atividades com foco no desenvolvimento 

cognitivo (tempo de reação, controle inibitório) e principalmente, voltadas para a 

socialização e afetividade dos idosos. O estágio com este público é importante para 

a aplicação do conteúdo absorvido em sala de aula na graduação, além de 

proporcionar um melhor entendimento de como esse grupo se comporta de forma 

geral, para, como futuro profissional, poder estar preparado para atender às maiores 

necessidades apresentadas por eles através da promoção de melhorias físicas, 

cognitivas e sociais de forma prazerosa, melhorando a qualidade de vida, autonomia 

e autoestima dos idosos. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo apresentar 

minha experiência vivenciada de Estágio Interno Complementar no interior desse 

projeto. 

 
E-mail: nadiaslimas@gmail.com 
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EXPECTATIVAS E CONQUISTAS DE UM GRUPO DE MULHERES COM 

FIBROMIALGIA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA LUCIA ALVES CAVALIERE 

Estagiário(s):  
Caio Gomes Soares 

Raphaela de Lima Barros 

 
A Fibromialgia (FM) é uma doença reumatológica cuja característica principal é a dor 

musculoesquelética crônica e difusa. Dentre o conjunto de sintomas que compõem o 

quadro da FM, a fadiga, os distúrbios do sono e as alterações de cognição são 

frequentes. Também é constante a associação à comorbidades como a ansiedade e 

a depressão, o que contribui para o sofrimento e a piora da qualidade de vida. O 

tratamento adequado combina as terapias medicamentosas e não medicamentosas, 

e a abordagem interdisciplinar vem se destacando com impacto positivo na saúde. O 

Projeto de extensão “Tratamento interdisciplinar para pessoas com Fibromialgia” que 

está integrado ao programa Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU), do 

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) oferece atividades desde o ano de 2000 e atende à população interna e 

externa da universidade. O programa de tratamento é composto por três etapas 

(Adaptação, Transição e Convivência), cada uma com duração de 3 meses, nas quais 

atuam de forma interdisciplinar a educação física, enfermagem, medicina, nutrição e 

psicologia. O objetivo desse estudo foi conhecer as expectativas das participantes em 

relação ao projeto e as percepções sobre o impacto das ações do tratamento. 

Participaram desse estudo 10 mulheres com FM, com idades entre 25 e 68 anos, que 

responderam de forma voluntária e anonimamente a duas questões: a primeira foi 

realizada durante a entrevista para o ingresso e questionava sobre a expectativa em 

relação à participação no projeto; a segunda foi realizada ao final da etapa de 

Adaptação e investigava a percepção de mudanças neste período. Durante os três 

primeiros meses, na etapa de Adaptação, foram oferecidas duas sessões semanais 

de exercício físico e uma sessão semanal de educação e saúde, além de orientação 

nutricional. Os resultados obtidos nesse estudo mostraram expectativas no campo 

físico, emocional, mental, social, necessidade de respeito, disciplina e atendimento 

especializado. Além disso, revelaram impacto nas áreas física, emocional, mental, 

social, aprendizado sobre limites, aceitação, sentimento de valorização, bem estar e 

acolhimento, autocuidado, conscientização da necessidade de adoção de atitudes 

mais saudáveis, reconhecimento de questões emocionais e sua relação com a saúde 

física. Ao final de apenas 3 dos 9 meses previstos para o tratamento, o grupo mostrou 

conquistas que superaram as expectativas ao ingressar. 

 
E-mail: fibromialgialafisaef@gmail.com 
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EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR NO NÚCLEO DE 

ATIVIDADES AQUÁTICAS DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SILVIO DE CASSIO COSTA TELLES 

Estagiário(s):  
Pietro Rodrigues Corrêa 

 
O objetivo do presente trabalho é expor como tem sido o andamento do Projeto 

Núcleo de Atividades Aquáticas, através de um relato de experiência. O Núcleo é 

coordenado pelo Professor Silvio da Costa Telles. O Projeto iniciou em abril de 2016 

e acontece na piscina do IEFD da Uerj. As aulas ocorrem semanalmente, toda terça 

e quinta de 14:40 as 18:00h, com a duração de 50 minutos para cada uma das quatro 

turmas. Tal ação é direcionada a crianças, adolescentes, adultos como também 

idosos, e até o presente momento atende a aproximadamente 50 pessoas. As classes 

são distribuídas pelo nível de aprendizagem na modalidade esportiva, a primeira 

chamada por adaptação/estimulação abarca crianças de 7 a 9 anos que estão 

iniciando suas experiências no meio líquido, a segunda denominada Domínio, engloba 

o público infanto-juvenil na faixa etária de 10 a 14 anos, que já possuem vivência no 

ambiente aquático, a penúltima nomeada adulto iniciante, busca propiciar estímulos 

que acelerem o processo de autonomia de indivíduos com idade mais adiantada, na 

movimentação pela piscina e a última classificada por adulto aperfeiçoamento, 

pretende aprimorar o gesto técnico dos 4 estilos de natação (crawl, costas, peito e 

borboleta). O Núcleo está associado ao projeto de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental (Fisclinex) intitulado “Efeito da 

prática de atividades físicas sobre a função endotelial e fatores de risco cardiovascular 

em crianças e adolescentes eutróficos e com excesso de peso”. A parceria pré-

mencionada apresenta dois objetivos principais: Possibilitar aos integrantes do 

projeto diversas experiências prazerosas, mediante o aprendizado dos movimentos 

natatórios em circunstâncias competitivas e/ou cooperativas; Analisar o efeito da 

prática da natação sobre a função endotelial, composição corporal, nível sérico de 

marcadores inflamatórios, controle autonômico cardíaco e aptidão física, de crianças 

e adolescentes com e sem obesidade. O projeto tem possibilitado experiências 

aquáticas a indivíduos que, por exemplo, tinham fobia da água, não estavam 

adaptados e apesar de adultos, não dominavam o meio aquático. Além disso, 

contribuímos para a socialização do grupo através de eventos temáticos onde o 

próprio grupo se mobiliza para proporcionar uma maior integração entre alunos, pais 

e professores. O ensinar a nadar passa a ser um objetivo alcançado dentro de uma 

metodologia que integra o respeito, a amizade, a segurança e empatia e o ensino da 

técnica, em um grupo onde a intergeracionalidade tem se mostrado como um pilar 

na construção dos saberes. Em virtude disso, conclui-se que a participação de todos 

os envolvidos em especial do bolsista de Estágio Interno Complementar, foi decisiva 

para seu processo de formação inicial e intervenção tendo a natação como objeto 

fulcral dentro desse contexto, dado o conhecimento teórico-prático construído no 

envolvimento com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
E-mail: silviotelles@terra.com.br 
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NÚCLEO DE INICIAÇÃO À GINÁSTICA ARTÍSTICA DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI 

Estagiário(s):  
Rayná da Silva Brum Pinto 

 
O Núcleo de Iniciação à Ginástica Artística, iniciado em 2005, é um projeto filiado ao 

LABSAU (Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde) do Instituto de 

Educação Física e Desportos da UERJ. O projeto tem por objetivo atender, com 

qualidade. ao público infantil e adulto sem custos, ministrando atividades de iniciação 

ao desporto. O projeto oferece oportunidade para Estágio Interno Complementar aos 

alunos de graduação, no contexto do curso de bacharelado em educação física. 

Atualmente, além da sua coordenadora, Profa Patrícia Arruda de Albuquerque 

Farinatti, o projeto conta com apoio de outra docente da disciplina na supervisão do 

Estágio, Profa. Dra. Flávia Mello Porto. Os alunos são crianças, adolescentes e adultos 

distribuídos em turmas de acordo com a idade (máximo de 25 alunos por turma). Ao 

todo, o projeto atende aproximadamente de 100 crianças e jovens entre 5 e 20 anos 

de idade. As aulas têm duração de 1 hora e ocorrem às segundas e quartas feiras. 

As turmas são mistas e distribuídas em três horários: 16h30 às 17h30 (crianças); 

17h30 às 18h30 e 18h30 às 19h30 (jovens e adultos). As vagas são destinadas a 

alunos regularmente matriculados em instituições de ensino fundamental e médio, 

com preferência para alunos oriundos de instituições públicas. As aulas são 

ministradas pelos bolsistas, sob a supervisão das coordenadoras do projeto, tendo 

lugar nas instalações no Ginásio de Ginástica Artística da UERJ. Os aparelhos 

utilizados foram obtidos por meio de projeto apresentado ao Comitê Olímpico 

Brasileiro após os jogos Pan-Americanos de 2007, que os doou à Universidade (mini–

trampolim, barras paralelas simétricas e assimétricas, argolas, plinto, trave de 

equilíbrio, mesa de salto, cavalo com alças e barra fixa). Em termos gerais, pode-se 

dizer que a prática da ginástica artística no seio do projeto vem acarretando 

benefícios físicos e sociais aos praticantes, como o incremento da força, flexibilidade, 

equilíbrio, coordenação, postura, sociabilidade, autoconfiança e cooperação. Assim, 

pode-se afirmar que o projeto faz-se importante para o público atendido, que se 

beneficia de atendimento gratuito e de qualidade, tendo a oportunidade de passar 

pelas experiências motoras propiciadas pela prática da ginástica artística. Com isso, 

há melhora das valências físicas, oferecem-se oportunidades para praticar exercícios 

físicos de maneira lúdica e vivenciar situações competitivas. No que diz respeito aos 

bolsistas, temos a oportunidade de desenvolver e planejar aulas junto à coordenação 

da disciplina, estabelecer elo entre professores e alunos, aproximar a teoria da 

prática e aprofundar-se na didática específica do desporto. 

 
E-mail: pattiarrudaaf@gmail.com 
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PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA OS SERVIDORES DA 

UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
WALACE DAVID MONTEIRO 

Estagiário(s):  
Cleyton Santana da Silva 

 
A prática regular do exercício físico atua na prevenção de diversos problemas de 

saúde, bem como na redução do risco de mortalidade por diversas causas. Em adição, 

quando realizada no ambiente de trabalho, pode melhorar a socialização entre os 

indivíduos e o rendimento nas atividades laborativas. O objetivo do programa é testar 

a eficácia da prescrição de um programa de condicionamento físico individualizado 

nas variáveis de aptidão física, qualidade de vida e redução dos fatores de risco para 

doenças cardiovasculares nos servidores da UERJ. Atualmente o programa atende 

cerca de 100 servidores, oriundos de diversos setores da Universidade, tais como: 

DINFO, PREFEITURA, HUPE, FAC.DIREITO, CEPUERJ, CETREINA, DAF, DEPESQ-SR2, 

DESSAUDE, DINFO/DIT, FAOC, FCS, FEN, FO, FSS, IBRAG, IEFD, IFCH, IGEOG, ILE, 

IME, NIESC/LABORE, NIESC/VR, NUSEG, REDE SIRIUS, SR2 – INOV, SRH. As 

atividades são realizadas no Centro de Treinamento do Laboratório de Atividade 

Física e Promoção da Saúde (LABSAU-UERJ) e o servidor tem flexibilidade quanto a 

escolha dos horários e dias de exercício para melhor atender suas necessidades. Após 

liberação médica, os indivíduos são submetidos a avaliação física, na qual são 

aplicados testes para avaliar a composição corporal, aptidão cardiorrespiratória e 

questionários para avaliar o nível habitual de atividade física e a qualidade de vida 

no ambiente de trabalho. Em seguida, os dados das avaliações são encaminhados ao 

bolsista de estágio interno complementar (estudante de educação física), que elabora 

e acompanha a prescrição do exercício de forma individualizada. O programa de 

exercícios e composto por treinamento aeróbio, realizado em esteira rolante e 

bicicleta ergométrica e treinamento de força muscular (musculação). Por fim, são 

prescritos exercícios de alongamentos para melhorar a flexibilidade dos praticantes. 

A cada seis meses os indivíduos passam por uma nova bateria de testes para avaliar 

o efeito do programa de exercícios nas variáveis investigadas. Em função dos dados 

obtidos nos testes físicos, o programa é reestruturado para melhor atender as 

necessidades e objetivos dos praticantes. De forma geral, os resultados têm 

demonstrado efeitos positivos da prática do exercício no ambiente de trabalho. Em 

adição, o programa vem ganhando um maior número de adeptos em função da 

propaganda realizada pelos servidores inscritos, bem como do aumento dos horários 

de atendimento. Cabe destacar que o programa atende indivíduos saudáveis, bem 

como aqueles com problemas de saúde, incluindo obesidade, hipertensão, diabetes 

e síndrome metabólica. Para o próximo ano, pretendemos aumentar os horários de 

atendimento para beneficiar um maior número de indivíduos, concorrendo para a 

melhora da qualidade de vida e aptidão física dos servidores da UERJ. 

 
E-mail: walacemonteiro@uol.com.br 
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PRÁTICAS CORPORAIS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Estagiário(s):  
Marcos Fernando Meneses Asin 

 
De acordo com a literatura, o conceito de Promoção da Saúde reconhece o aspecto 

multifatorial da saúde, enfatiza o envolvimento comunitário, tem como foco a 

população como um todo e não apenas os grupos de risco, propõe a desmedicalização 

da saúde e incorpora ações de educação em saúde.Entre os campos de ação da 

Promoção da Saúde, encontra-se a criação de ambientes favoráveis à saúde e 

desenvolvimento de habilidades pessoais, sendo, o ambiente de trabalho, um dos 

espaços de relevância nesse contexto. A literatura também destaca a adoção das 

práticas corporais como eixo de ação com foco na saúde do trabalhador. Este estudo 

visa descrever, a partir da percepção dos servidores participantes do Projeto Exercício 

Físico e Promoção da Saúde para Servidores da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), a relevância de o projeto ser desenvolvido no ambiente de trabalho. 

O referido projeto integra o Programa de Extensão Práticas Corporais de Saúde 

(PRACORSAU), do Laboratório de Fisiologia Aplicada a Educação Física (LAFISAEF) 

do Instituto de Educação Física e Desportos, (IEFD) da UERJ. . As sessões de 

exercícios físicos, no contexto das práticas corporais de saúde, contemplando as 

vivências lúdicas, culturais e coletivas acontecem 2 vezes por semana, na parte da 

manhã e na parte da tarde, visando também a socialização, a aptidão 

cardiorrespiratória, força, flexibilidade, controle do peso, autonomia e 

emponderamento do servidor na busca por hábitos de vida saudáveis. Trata-se de 

um estudo descritivo, onde a amostra constou de 15 servidores, sendo 12 técnicos 

administrativos e 03 docentes. Deste total, 8 homens com idades de 36 a 63 anos e 

7 mulheres com idade variando de 49 a 68 anos. Para a coleta de dados, utilizou-se 

um questionário com uma única questão do tipo aberta. Os resultados mostraram: 

(66,6%) melhora no desempenho das atividades laborativas e da aptidão física; 

(66,6%) melhor socialização/interação interpessoal; (40%) melhor equilíbrio 

emocional; (40%) competência/dedicação dos profissionais (cuidado e segurança); 

(40%) relação distância/tempo facilitador da adesão; (26%) gratuidade; (20%) 

maior satisfação profissional; (13%) autoestima; (6,6%) prevenção de distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT); (6,6%) estrutura física 

(equipamento/vestuário) e (6,6%) autocuidado. Os achados mostram a relevância 

de um projeto de práticas corporais desenvolvido no ambiente de trabalho, 

evidenciando aspectos físicos, emocionais e sociais que contribuem para promoção 

da saúde e uma melhor qualidade de vida do servidor na universidade e a adesão do 

mesmo a um estilo de vida ativo. 

 
E-mail: jsob2000@outlook.com 
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PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE PORTADORES DE FIBROMIALGIA 

SUBMETIDOS AO TREINAMENTO FÍSICO DO PROGRAMA DE PRÁTICAS 

CORPORAIS EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANE PIRES DA COSTA 

Estagiário(s):  
Andre Luiz Conveniente Soares 

 
Introdução: A fibromialgia é uma síndrome de causa desconhecida que afeta 

principalmente as mulheres. Essa doença crônica é caracterizada por dor 

musculoesquelética crônica e pontos dolorosos específicos à palpação. Outros 

sintomas podem acompanhar a síndrome, como sobrepeso e obesidade, fadiga, 

problemas de sono e distúrbios psicológicos associados à depressão e ansiedade, 

prejudicando a saúde deste grupo específico. O exercício físico é apontado como fator 

benéfico de tratamento não farmacológico para a melhora destes sintomas, do 

condicionamento físico e da autoestima em pessoas com fibromialgia. Objetivo: 

Traçar o perfil antropométrico em mulheres com diagnóstico de fibromialgia que 

ingressaram recentemente ao treinamento físico do programa de Práticas Corporais 

de Saúde (PRACORSAU) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Método: A amostra foi constituída por 8 mulheres com idades de 56,8 ± 10,3 anos. 

Foram coletadas as medidas antropométricas da massa corporal, estatura, perímetro 

de cintura, perímetro de quadris, dobras cutâneas de tríceps, suprailíaca e coxa 

anterior. As pacientes tem o acompanhamento de uma equipe transdisciplinar que 

envolvem professores de educação física, nutricionista, psicólogo, enfermeiras e 

estagiários da área da saúde. O treinamento físico é realizado duas vezes por semana 

no Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física (LAFISAEF), composto de 30 

minutos de treinamento de força e 30 minutos de exercício aeróbio, dentre quais se 

enquadram caminhada, corrida, circuito, dança, entre outras atividades lúdicas. 

Resultados: O grupo apresentou um índice de massa corporal (IMC) de 29,0 ± 4,8 

kg/m2, relação cintura-quadris (RCQ) de 0,86 ± 0,05 e percentual de gordura (%G) 

de 33,4 ± 9,6%. Conclusão: O grupo apresentou valores de IMC classificados como 

sobrepeso e valores de RCQ relacionados a um alto risco de doença cardiovascular 

segundo a Organização Mundial de Saúde e um %G considerados acima da média 

desejável de acordo com os estudos de Jackson, Pollock e Ward (1980). Acreditamos 

que a continuidade do projeto possa mudar o quadro já estabelecido e fortalecer os 

resultados encontrados através da ação do treinamento físico, mostrando possíveis 

contribuições do exercício físico para o perfil antropométrico, autoestima e padrões 

metabólicos associados a saúde e qualidade de vida nesta população. Após 6 meses 

de treinamento as participantes serão reavaliadas de modo a verificar as adaptações 

ao programa de treinamento proposto pelo PRACORSAU do LAFISAEF da UERJ. 

 
E-mail: lupires_nut@yahoo.com.br 
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE OBESOS QUE SERÃO 

SUBMETIDOS A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIOAL ATRAVÉS DE 

OFICINAS DIALÓGICAS NA FORMA DE PESQUISA AÇÃO PARTICIPATIVA 

(PAPS). 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Análise Nutricional de População 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIANE PIRES DA COSTA 

Estagiário(s):  
Isabela Freire Soares 

 
A obesidade é considerada um problema de saúde pública mundial, relacionando-se 

a vários riscos ligados à aspectos sociais, comportamentais e biológicos que afetam 

a qualidade de vida das pessoas. Fatores externos modificáveis como alimentação 

inadequada e o sedentarismo, podem ser determinantes na evolução da doença. 

Objetivo - Avaliar o consumo alimentar e a adequação nutricional, de obesos do 

“Grupo de apoio na redução do peso corporal” que serão submetidos às ações de 

educação alimentar e nutricional (EAN) na forma de pesquisa ação participativa em 

saúde (PaPs). Método - A amostra foi constituída por 13 obesos de ambos os sexos 

com idade 41 ± 14,6 anos, IMC ≥ 35 Kg/m2 voluntários do projeto interdisciplinar 

para redução do peso corporal, desenvolvido no LAFISAEF/IEFD/UERJ. Para avaliação 

do consumo alimentar realizamos 2 recordatórios de 24 horas, e o conteúdo de macro 

e micronutrientes obtidos segundo “Tabela de medidas referidas para os alimentos 

consumidos no Brasil” e as “Tabelas de composição nutricional dos alimentos 

consumidos no Brasil”, ambas da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE 

e a adequação segundo recomendações da Dietary Reference Intakes (DRI). 

Resultados - O valor energético diário (VET) foi de 1959 ± 1055Kcal/dia, carboidratos 

201,2 ± 117,5g/dia, proteínas 74,7 ± 41,6g/dia e gorduras totais 69,3 ± 59,4g/dia, 

correspondendo a 41,1%, 15,3% e 31,8% VET, respectivamente. O consumo de 

gordura saturada foi de 12,5% do VET/dia (recomendado <10% VET) e de colesterol 

381,2 ± 205,2 mg/dia (recomendado 300mg/dia) e o de fibras alimentares de 16,3 

± 8,1g/dia (25 a 38g/dia segundo sexo e idade). Em relação aos micronutrientes, o 

consumo de cálcio foi de 447,2 g/dia; ferro entre as mulheres foi de 9,3 ± 5,3mg/dia 

e entre homens 8,2 ±4,5mg/dia; vitamina D foi de 2 mcg/dia (recomendado 1000 a 

1200 g/dia; 18mg/dia; 8mg/dia; 10mcg/dia respectivamente), Conclusão- 

Verificamos inadequação no consumo alimentar, tanto em macro quanto em 

micronutrientes, que predispõe essa população a ganho de massa corporal e ao risco 

de desenvolvimento de problemas cardiovasculares associados à obesidade. 

Acreditamos que as propostas de intervenção em grupo, feitas através do modelo de 

EAN e metodologia PaPs com equipe interdisciplinar, sejam capazes de estimular a 

consciência crítica dos voluntários sobre escolhas alimentares saudáveis e contribuir 

na construção da autonomia consciente, de forma que eles possam transformar suas 

próprias realidades, favorecendo a adoção de consumo alimentar mais adequado e 

consequente melhora na qualidade de vida. 

 
E-mail: lupires_nut@yahoo.com.br 
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NÚCLEO DE INICIAÇÃO AO JUDÔ DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
IEDDA DE ALMEIDA BRASIL 

Estagiário(s):  
Alexandre Calabria de Simas 

 
O Judô é uma arte marcial reconhecida por sua capacidade formativa. Quando 

conduzido de forma apropriada pode ser usado como um instrumento para a 

educação global de crianças e jovens, por estimular componentes nos domínios 

motor, cognitivo e afetivo. Com relação aos aspectos motores, pode-se afirmar que 

o Judô desenvolve valências tais como equilíbrio, lateralidade, coordenação geral e 

noção espacial. No que diz respeito ao domínio afetivo, durante as aulas são 

vivenciadas situações que desenvolvem a cooperação, uma vez que para o 

aprendizado é imprescindível ajuda do companheiro. Cognitivamente, o praticante se 

depara com situações requerem soluções de problemas e tomada de decisões. Assim, 

o presente projeto é uma alternativa educacional apropriada, onde os códigos de 

conduta moral e a disciplina inerente à filosofia do Judô ajudam a desenvolver o 

autocontrole e autoconfiança, características importantes para resolução de modo 

natural de conflitos em seus relacionamentos. Propicia à comunidade local a prática 

gratuita da modalidade. Ao acadêmico da universidade é oportunizado o 

aprimoramento no conhecimento teórico-prático e o desenvolvimento de pesquisas. 

Como objetivos do projeto pretende-se estimular o equilíbrio físico e mental para que 

o jovem possa conhecer seus limites exercitando a percepção, motricidade, 

espacialidade além das funções mentais superiores; diminuir o nível de indisciplina 

no seu convívio social, contribuindo para a melhoria da relação diária de convivência 

dentro e fora do ambiente escolar; oferecer oportunidades esportivas como 

compromisso social do Estado com a população. O projeto oferece aulas práticas de 

Judô, três vezes por semana com duração de 50 minutos. As aulas são ministradas 

por acadêmicos do curso de Educação Física da UERJ, sob a supervisão da 

coordenadora do projeto e docente da disciplina Judô do IEFD. As turmas são mistas 

com o máximo de 20 alunos cada, divididas por faixa etária da seguinte forma: Grupo 

1: crianças de 8 à 12 anos; Grupo 2: adolescentes de 13 à 17 anos e Grupo 3: 

adultos. Em relação aos resultados obtidos destacam-se: a iniciação ao judô 

gratuitamente pela população envolvida; promoção de aspectos educacionais 

inerentes a prática e filosofia desta modalidade; melhora dos componentes da 

aptidão física e indicadores de saúde da população atendida no projeto, verificadas 

através de exames específicos; promoção da capacitação teórico-prática do bolsista 

envolvido no projeto; desenvolvimento de pesquisas e apresentação trabalhos a 

partir dos resultados obtidos no projeto. 

 
E-mail: ieddabrasil@hotmail.com 
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NÚCLEO DE INICIAÇÃO À GINÁSTICA ARTÍSTICA DA UERJ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI 

Estagiário(s):  
Thais de Oliveira da Silva 

 
O projeto teve seu início em 2005. Nele são oferecidas aulas de Ginástica Artística 

(GA) para crianças e jovens, principalmente de baixa renda, oportunizando a prática 

do esporte e o desenvolvimento e aprimoramento de aptidões físicas e habilidades 

do desporto. Promove a interação, integração e inclusão social, noções de 

responsabilidade, disciplina e respeito. Através da prática da GA, espera-se que os 

alunos adotem comportamentos saudáveis e que, se possível, perdurem durante as 

suas vidas. O projeto pode ser composto por até 100 crianças e jovens entre 5 e 20 

anos de idade, as aulas tem duração de 1 hora e ocorrem às segundas e quartas 

feiras. As turmas são mistas e distribuídas em três horários: 16h30 às 17h30 

(crianças); 17h30 às 18h30 e 18h30 às 19h30 (jovens e adultos). As vagas são 

preferencialmente para alunos matriculados regularmente em instituições públicas 

de ensino. As atividades são realizadas no Ginásio de Ginástica Artística do IEFD, 

cuja aparelhagem foi obtida por meio de projeto apresentado ao Comitê Olímpico 

Brasileiro. O projeto conta ainda com o apoio do Laboratório de Atividade Física e 

Promoção da Saúde, que financia uniformes para participação em competições e 

oferece instalações para a prescrição das atividades (sala de condicionamento físico 

individualizado), avaliação dos alunos (ergoespirometria, força isocinética, 

maturação e composição corporal). Além dos bolsistas solicitados, conta-se com o 

apoio de dois docentes do IEFD-UERJ, a coordenadora do projeto, Professora Patrícia 

Arruda Farinatti e a professora Flavia Porto, bem como dois bolsistas de extensão. 

Inicialmente, são ensinados exercícios básicos de solo, salto, paralelas e trampolim 

acrobático, pois são atividades importantes para a iniciação desse esporte e 

praticadas por ambos os sexos. Com o avanço das habilidades dos praticantes, são 

propostos exercícios nos aparelhos oficiais e o grau de dificuldade dos elementos 

técnicos é aumentado gradativamente. O projeto contribui para o ensino e pesquisa 

na área e, no que tange especificamente ao bolsista, contribuiu para a melhora na 

capacidade de solução de problemas decorrentes do processo ensino-aprendizagem 

na ginástica artística, situações de aplicabilidade dos conteúdos teóricos e construção 

de uma didática própria, sob a supervisão de profissionais qualificados. A participação 

em reuniões técnicas promove aumento e aprimoramento do conhecimento sobre a 

modalidade esportiva e desenvolvimento de um bom relacionamento com a equipe 

de trabalho. A bolsista passou por experiência prática e treinamento em rotinas de 

prescrição do exercício e avaliação físico-funcional de jovens e elaborou programa de 

treinamento teórico-prático para alunos de graduação inscritos na disciplina de 

Ginástica Artística do IEFD. Ao final dos ciclos, são realizadas apresentações dos 

alunos contemplando todo o conteúdo aprendido ao longo do processo. 

 
E-mail: pattiarrudaaf@gmail.com 
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ESTUDO DE CASO COMO ESTRATÉGIA PARA MELHORAR O PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA E 

TERAPÊUTICA 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOYCE FERREIRA CARVALHO 

Estagiário(s):  
Nadilaine Aparecida de Souza Castro 

 
Introdução: A disciplina Educação Física e Terapêutica é oferecida no 5º período do 

curso de Bacharelado em Educação Física do Instituto de Educação Física e Desportos 

(IEFD). Um dos objetivos da disciplina é relacionar o exercício físico com diversas 

lesões, doenças e condições especiais, visando o tratamento e/ou prevenção dessas 

condições através de um programa de exercício físico estruturado e embasado em 

evidências científicas. Para proporcionar aos alunos um melhor entendimento e 

aplicação do conteúdo teórico foi aplicado um estudo de caso para melhorar o 

processo de aprendizagem. Objetivo: Avaliar a eficiência do instrumento “Estudo de 

Caso”, disponibilizado antes da aula expositiva, no processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo Gestação e Prática de Exercício Físico da disciplina 

Educação Física e Terapêutica. Materiais e Métodos: Um questionário abordando 

questões relacionadas aos problemas relatados durante a gestação, efeitos de alguns 

hormônios durante essa fase, adaptações e alterações ocasionadas pela gestação e 

recomendações para a prática de exercício físico durante o período gestacional, foi 

aplicado e respondido por 18 alunos, em três momentos distintos: (1) antes da aula 

teórica e do estudo de caso, (2) após a aula teórica e, (3) após a discussão do estudo 

de caso. A análise estatística foi realizada no programa BioEstat®, sendo aplicado o 

teste de Friedman e adotado o nível de significância de p≤0,05. Resultados e 

discussão: Os alunos demonstraram reconhecer a ação dos hormônios prolactina e a 

relaxina desde a primeira avaliação, provavelmente devido ao conhecimento prévio 

sobre esses hormônios e suas ações. Houve um melhor entendimento da ação do 

hormônio gonadotrofina coriônica humana após a aula expositiva (p< 0,0001). Em 

relação as adaptações ocasionadas pela gestação, houve uma melhora após a aula 

expositiva. Por exemplo, os alunos demonstraram maior domínio sobre alterações 

posturais após a exposição da aula. Os alunos demonstraram saber o tipo de exercício 

indicado para gestantes, entretanto, mesmo após a aula expositiva e discussão do 

estudo de caso, apresentam dificuldades em justificar o porquê da indicação dos 

mesmos. Também demonstram dificuldade em apontar em qual fase da gestação o 

exercício físico é contraindicado e quais são os objetivos dos mesmos para as 

gestantes, citando, por exemplo, que o exercício na gestação deve ser aplicado para 

o controle da massa corporal. Conclusão: Após análise dos dados, conclui-se que o 

estudo de caso se mostrou eficiente para discussão do tema proposto, contudo, os 

alunos ainda apresentam dificuldades na assimilação do conteúdo, sendo necessárias 

algumas medidas para melhorar o processo de ensino aprendizagem, visando um 

resultado mais satisfatório. 

 
E-mail: joycecarvalho@hotmail.com 
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MONITORIA EM PRÁTICAS METODOLÓGICAS DO DESPORTO INDIVIDUAL 

IV - JUDÔ 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
IEDDA DE ALMEIDA BRASIL 

Estagiário(s):  
Paulo Ricardo Costa Ferreira 

 
O Judô é um esporte que pode ser considerado como uma arte e uma filosofia de 

vida. Promove o desenvolvimento integral de seus praticantes, pois como cultura 

física, todas as partes do corpo entram em ação de forma harmoniosa, adquirindo 

força e flexibilidade. Filosoficamente, seus princípios e sua disciplina complementam 

o trabalho que permite o desenvolvimento do caráter do indivíduo. Devido a estes 

adjetivos, o Judô atrai em todo o mundo milhões de pessoas de ambos os sexos e 

idade variadas, só no Brasil são mais de dois milhões de praticantes, tendo como 

principal meio de atração a sua importância na formação da personalidade. Ao se 

estudar a abrangência educacional do Judô, se observa desde a sua origem a 

preocupação de se criar uma arte marcial onde o objetivo principal era o domínio do 

corpo associado a uma conduta ética exemplar. A disciplina Práticas Metodológicas 

do Desporto Individual IV é um componente curricular obrigatório dos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. Aborda conteúdos referentes à teoria 

e prática do Judô oportunizando os alunos a conhecerem sua fundamentação 

filosófica além de serem iniciados na prática desta modalidade objetivando futura 

aplicação profissional. A prática da monitoria permite a reflexão sobre as 

circunstâncias de formação e aperfeiçoamento diante das situações próprias no 

cotidiano, ao observar abordagens pedagógicas e metodologias utilizadas pelo 

docente. Além disso, o aluno é estimulado a desenvolver uma postura crítica em 

relação as adaptações necessárias para o ambiente acadêmico de conceitos 

fortemente influenciada por uma cultura ocidental. Por se tratar de uma disciplina 

predominantemente prática e um desporto de luta, cabe ao monitor auxiliar alunos 

com algum grau de dificuldade assim como prestar segurança, podendo prevenir 

lesões. No decorrer do curso, o monitor adquire competências tais como diagnosticar, 

programar, aplicar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem de uma turma de 

graduandos, através de atividades que envolvem planejamento e implementação de 

atividade de docência junto ao supervisor, buscando novas metodologias e 

alternativas para a melhoria da aprendizagem. O monitor é acompanhado no 

cotidiano das aulas com a supervisão docente. Ao final do curso apresenta um 

relatório sobre o desempenho de suas tarefas, relação com os demais discentes e 

orientação direta do docente. O monitor teve ótimo desempenho quando avaliado 

quanto sua capacidade de organização, aplicação e avaliação dos conteúdos da 

disciplina em diferentes situações de ensino. 

 
E-mail: ieddabrasil@hotmail.com 
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MONITORIA EM PRÁTICAS METODOLÓGICAS DESPORTO INDIVIDUAL III 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI 

Estagiário(s):  
Anna Carolina Carvalho de Souza 

Gabriel Beer 

Lara de Castro Ramos 

Nayara de Albuquerque Ramalho 

 
A monitoria em Práticas Metodológicas do Desporto Individual III (Ginástica Artística) 

proporciona ao aluno da Graduação em Educação Física (bacharelado e licenciatura) 

a oportunidade de adquirir experiência profissional, através de observações e 

vivências de situações de ensino aplicando os fundamentos adquiridos no decorrer 

do curso, tendo por base as diferentes abordagens da educação física e suas diversas 

possibilidades metodológicas. Oferecer oportunidade de treinamento ao bolsista, em 

todas as etapas relacionadas ao planejamento e andamento da disciplina. O 

treinamento do monitor envolve todos os aspectos relacionados à concepção e 

desenvolvimento do conteúdo programático da disciplina. Assim, são previstas as 

seguintes atividades: a) acompanhamento das aulas ministradas; b) elaboração de 

material didático; c) apoio na elaboração e correção de avaliações teóricas e práticas; 

d) elaboração e condução de aulas teóricas e práticas, sob a supervisão direta da 

orientadora; e) envolvimento em atividades correlatas no Laboratório de Atividade 

Física e Promoção da Saúde do IEFD (LABSAU). As principais funções do monitor são 

acompanhar e auxiliar os alunos durante as aulas teóricas e práticas, tornando-se 

assim um elo entre professor e alunos. Em cada período, é solicitado ao monitor que 

ministre uma aula sob supervisão da orientadora, elabore material didático e que 

acompanhe o processo de avaliações desde a confecção das provas, correções e 

avaliações práticas. Os monitores são acompanhados em relação ao seu desempenho 

por meio das seguintes estratégias: a) supervisão direta de sua atuação nas aulas; 

b) observação de atitudes proativas na resolução de problemas e apoio aos 

estudantes com dificuldades; c) regularidade e pontualidade nos compromissos 

assumidos; d) quantidade de qualidade de material didático produzido; e) 

participação nas avaliações propostas para a disciplina; f) interesse em atividades de 

extensão e pesquisa relacionadas à disciplina; g) vocação para o magistério superior. 

Além disso, o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo monitor não é 

dissociado do acompanhamento do próprio monitor. Na verdade, o fato de as 

atividades desenvolvidas serem levadas a bom termo é condição primeira para uma 

boa avaliação do monitor por ele mesmo. Então, uma permanente autocrítica das 

atividades desenvolvidas pelo bolsista consiste em elemento importante de sua 

avaliação. Com isso, pretende-se oferecer oportunidade de treinamento, de maneira 

que o bolsista experiencie uma vivência concreta do que é o magistério superior, ao 

mesmo tempo em que aprofunda-se nos conteúdos da disciplina, relatando suas 

experiências por escrito e formalmente. 

 
E-mail: pattiarrudaaf@gmail.com 
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MONITORIA: UMA EXPERIÊNCIA EM “EDUCAÇÃO FÍSICA E 

GERONTOLOGIA”. 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NADIA SOUZA LIMA DA SILVA 

Estagiário(s):  
Leticia Martins Thomaz da Silva 

 
O Curso de Bacharelado em Educação Física do Instituto de Educação Física e 

Desportos (IEFD) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) possui em seu 

currículo a disciplina obrigatória “Educação Física e Gerontologia”. Essa matéria tem 

como objetivo geral contribuir para a formação de futuros profissionais de Educação 

Física para atuarem na prescrição e orientação de exercícios físicos para idosos nos 

diferentes espaços de intervenção, como nas academias, clubes, praças e 

residências, discutindo, dos pontos de vista teórico e prático, a influência da prática 

regular de exercícios físicos nos aspectos biológicos e psicossociais de idosos, além 

de ensinar sobre aspectos metodológicos dos exercícios físicos voltados para essa 

população. Atuando como monitora da disciplina desde o período 2018.2 tenho tido 

a oportunidade de: a) vivenciar aulas teóricas ministradas pela professora para os 

alunos da disciplina e aulas práticas ministradas por esses alunos para idosos; b) 

aprofundar meus conhecimentos para lidar com as questões pertinentes ao trabalho 

docente e ao conhecimento específico da disciplina em questão; c) planejar e 

ministrar sob a supervisão da professora da disciplina uma aula teórica para os alunos 

sobre capacidades coordenativas com ênfase no idoso; d) contribuir na elaboração, 

condução e correção das avaliações aplicadas aos alunos da disciplina; e) bem como 

apoiar os alunos com dificuldades, tirando-lhes as dúvidas. Diante do que já foi por 

mim vivenciado ao longo deste tempo, posso afirmar que essa experiência tem sido 

muito enriquecedora e proveitosa, tanto para minha formação acadêmica-profissional 

quanto para a pessoal, bem como posso inferir que os alunos também têm sido 

favorecidos com o apoio recebido a partir da minha atuação como monitora da 

disciplina, pois assim posso manter um atendimento mais individualizado e 

enriquecedor para quem necessita e deseja. Sinto que tenho contribuído 

positivamente para que os alunos possam aprender com mais facilidade o conteúdo 

da disciplina, colaborando assim para que esses futuros profissionais de Educação 

Física possam atuar com propriedade com essa parcela da população, que vem 

procurando cada vez mais os exercícios físicos para melhorar a sua saúde e qualidade 

de vida. Concluo que essa tem sido uma experiência impar para a minha formação 

dentro do Curso de Bacharelado em Educação Física do IEFD. Diante do exposto, este 

trabalho tem por objetivo apresentar essa minha experiência como monitora da 

disciplina “Educação Física e Gerontologia”. 

 
E-mail: nadiaslimas@gmail.com 
  



 
 

605 
 

 

INDICAÇÕES NA PRESCRIÇÃO DA CAMINHADA, EM INDIVÍDUOS OBESOS, 

NA PREVENÇÃO PRIMÁRIA DE OSTEOARTRITE DE JOELHO 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOYCE FERREIRA CARVALHO 

Estagiário(s):  
Lukas David Pereira Vianna 

 
INTRODUÇÃO: A obesidade (OB) é definida como um acúmulo de gordura anormal, 

que pode causar incapacidade funcional. Esta doença aumenta o risco do surgimento 

de osteoartrite (OA) principalmente a de joelho pois, a OB promove alterações 

biomecânicas na marcha que podem estar associadas com o surgimento dessa 

patologia. O exercício físico é uma ferramenta fundamental no controle da OB e 

consequente melhora da qualidade de vida do indivíduo obeso. Dentre os possíveis 

programas de exercícios para indivíduos obesos, a caminhada é forma mais popular 

de exercitação para o controle de massa, porque é uma habilidade motora inata e 

envolve gasto de energia. Assim sendo, o problema do trabalho é: Quais são as 

indicações e contra-indicações, relacionadas ao volume e intensidade que devem ser 

adotadas na prescrição da caminhada para obesos, para prevenir o surgimento de 

OA no joelho? OBJETIVOS: Identificar as indicações e contra-indicações, de volume 

e intensidade que devem ser adotadas na prescrição da caminhada para obesos, para 

prevenir o surgimento de OA no joelho; Consultar as bases de dados procurando 

textos que apontem as indicações e contra indicações da caminhada em obesos; 

Identificar os textos que tratam da prevenção primária da no joelho relacionada ao 

controle da OB pela caminhada. MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho é uma revisão 

de literatura narrativa. As palavras chaves utilizadas e suas combinações foram: 

prevenção, osteoartrite, artrite, reumatismo, caminhada, obesidade e joelho, e o 

equivalente no idioma inglês. Foram consultados trabalhos nas línguas portuguesa e 

inglesa, que enfatizam os métodos de tratamento da OB com base na prescrição da 

caminhada, juntamente com a prevenção primária da OA de joelho, nos bancos de 

dados: Pubmed, Google Acadêmico e Scielo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Apenas 2 

artigos discutiram métodos de prevenção do surgimento da OA de joelho em 

indivíduos obesos, porém recomendam as mesmas orientações que devem ser 

seguidas para o emagrecimento. O controle ponderal é a principal estratégia para a 

prevenção de OA de joelho no indivíduo obeso. Há estreita relação entre OB e 

surgimento de OA, principalmente a de joelho. Quando uma população com 

sobrepeso ou OB diminui sua massa a incidência de OA também diminui. Porém os 

protocolos para emagrecimento são genéricos e não demonstram preocupação com 

os aspetos osteoarticulares, pois não mencionam questões como aumento das cargas 

axiais e desvios da articulação do joelho que são fatores de risco para o surgimento 

de OA na OB e piorados com a caminhada. CONCLUSÃO: O foco principal para a 

prescrição da caminhada para indivíduos obesos é o controle ponderal e não a 

prevenção da OA de joelho. O emagrecimento é relacionado com a diminuição da 

incidência de OA de joelho em obesos. Entretanto os valores de volume e intensidade 

relacionados a caminhada e prevenção da OA de joelho não são claramente descritos. 

 
E-mail: joycecarvalho@hotmail.com 
  



 
 

606 
 

 

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE PORTADORES DE FIBROMIALGIA 

SUBMETIDOS AO TREINAMENTO FÍSICO DO PROGRAMA PRÁTICAS 

CORPORAIS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANDRE LUIZ CONVENIENTE SOARES 

Supervisor(es) Participante(s):  
Maria Lucia Alves Cavaliere 

Paulo Sergio Chagas Gomes 

Estagiário(s):  
André Luiz Conveniente Soares 

Bruno Rodrigues Arruda 

 
Introdução: A fibromialgia é uma síndrome de causa desconhecida que afeta 

principalmente as mulheres. Essa doença crônica é caracterizada por dor 

musculoesquelética crônica e pontos dolorosos específicos à palpação. Outros 

sintomas podem acompanhar a síndrome, como sobrepeso e obesidade, fadiga, 

problemas de sono e distúrbios psicológicos associados à depressão e ansiedade, 

prejudicando a saúde deste grupo específico. O exercício físico é apontado como fator 

benéfico de tratamento não farmacológico para a melhora destes sintomas, do 

condicionamento físico e da autoestima em pessoas com fibromialgia. Objetivo: 

Traçar o perfil antropométrico em mulheres com diagnóstico de fibromialgia que 

ingressaram recentemente ao treinamento físico do programa de Práticas Corporais 

de Saúde (PRACORSAU) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Método: A amostra foi constituída por 8 mulheres com idades de 56,8 ± 10,3 anos. 

Foram coletadas as medidas antropométricas da massa corporal, estatura, perímetro 

de cintura, perímetro de quadris, dobras cutâneas de tríceps, suprailíaca e coxa 

anterior. As pacientes tem o acompanhamento de uma equipe transdisciplinar que 

envolvem professores de educação física, nutricionista, psicólogo, enfermeiras e 

estagiários da área da saúde. O treinamento físico é realizado duas vezes por semana 

no Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física (LAFISAEF), composto de 30 

minutos de treinamento de força e 30 minutos de exercício aeróbio, dentre quais se 

enquadram caminhada, corrida, circuito, dança, entre outras atividades lúdicas. 

Resultados: O grupo apresentou um índice de massa corporal (IMC) de 29,0 ± 4,8 

kg/m2, relação cintura-quadris (RCQ) de 0,86 ± 0,05 e percentual de gordura (%G) 

de 33,4 ± 9,6%. Conclusão: O grupo apresentou valores de IMC classificados como 

sobrepeso e valores de RCQ relacionados a um alto risco de doença cardiovascular 

segundo a Organização Mundial de Saúde e um %G considerados acima da média 

desejável de acordo com os estudos de Jackson, Pollock e Ward (1980). Acreditamos 

que a continuidade do projeto possa mudar o quadro já estabelecido e fortalecer os 

resultados encontrados através da ação do treinamento físico, mostrando possíveis 

contribuições do exercício físico para o perfil antropométrico, autoestima e padrões 

metabólicos associados a saúde e qualidade de vida nesta população. Após 6 meses 

de treinamento as participantes serão reavaliadas de modo a verificar as adaptações 

ao programa de treinamento proposto pelo PRACORSAU do LAFISAEF da UERJ. 
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A REABILITAÇÃO CARDÍACA É CAPAZ DE PROPICIAR MUDANÇAS NO 

ESTILO DE VIDA APÓS A ALTA? 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
Marlon Arllysson Amorim de Souza 

 
A reabilitação cardiovascular (RCV) pode ser conceituada como um trabalho 

interdisciplinar com ênfase no exercício físico sendo considerado um tratamento não 

farmacológico nos esquemas terapêuticos desses pacientes, visando restituir ao 

indivíduo uma satisfatória condição clínica, física, psicológica e laborativa. 

Atualmente a literatura demonstra que a RCV é segura, eficaz e custo-efetiva, capaz 

de diminuir a morbi-mortalidade geral e de origem cardíaca, número de eventos 

cardiovasculares, e o número de internações hospitalares, com consequente melhora 

dos sintomas e da qualidade de vida. A RCV é dividida em quatro fases e na última 

fase o paciente já está apto a realizar exercícios físicos fora de ambiente hospitalar, 

nela o objetivo é a manutenção das orientações recebidas e das adaptações 

fisiológicas obtidas nas fases anteriores. O conhecimento individualizado dos fatores 

envolvidos tanto na manutenção ou no abandono da prática de exercícios é essencial 

para o planejamento de estratégias a serem aplicadas após alta, visando à 

continuidade da sua prática. Nesta etapa acreditamos ser importante que o contato 

com a equipe de reabilitação não cesse, para que assim possa ser possível o auxílio 

da manutenção da prática da atividade física. Apesar de ser do conhecimento de 

todos da importância e os benefícios advindos da prática regular da atividade física, 

existem uma enormidade de razões para justificar o seu abandono. Diante disso o 

presente estudo tem como objetivo verificar se houve ou não continuidade da prática 

de exercícios físicos regulares e identificar as principais dificuldades encontradas 

pelos pacientes quando os mesmos receberam alta do programa de reabilitação 

cardíaca. Para a realização do presente estudo os pacientes foram convidados para 

uma entrevista na qual responderam um questionário fechado Foram entrevistados 

21 pacientes que receberam alta no primeiro semestre de 2019, com idade média de 

61±7 anos sendo 16 (76%) indivíduos do sexo masculino. O resultado obtido mostra 

que 71% dos pacientes mantiveram a prática regular de exercício físico fora do 

ambiente ambulatorial, desses 43% realizaram exercícios físicos em ambiente 

estruturado (academia) acompanhados de um profissional de educação física. A 

caminhada extramuros (ruas e praças) foi o tipo de exercício físico que mais se 

mostrou utilizado pelos pacientes, totalizando 57% dos entrevistados. Os exercícios 

mais utilizados foram o treinamento predominantemente aeróbio (caminhar e/ou 

correr, pedalar dentre outros) e exercícios resistidos. As principais dificuldades 

relatadas por eles foram: dificuldades financeiras, falta de tempo e falta de segurança 

na região onde moram. Diante dos resultados foi possível concluir que grande parte 

dos pacientes da fase IV mantiveram a prática regular de exercícios físicos após a 

alta, fora de ambiente hospitalar e uma das possíveis explicações é que os pacientes 

absorveram os conhecimentos e sentiram as melhoras promovidas pelo programa. 
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IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO RIO 

DE JANEIRO 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUANA FERREIRA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Ana Carolina Chimer Rodrigues 

 
Introdução: Identificação do paciente é o processo pelo qual é possível assegurar ao 

paciente a realização de procedimentos ou tratamento, prevenindo a ocorrência de 

erros, como por exemplo os relacionados à administração de medicamentos e/ou 

hemocomponentes, entrega de dietas e realização de exames. Objetivo: identificar a 

taxa de pacientes identificados corretamente com pulseira. Método: A atividade 

incluiu o levantamento da taxa dos pacientes internados em um Hospital Universitário 

do Rio de Janeiro com pulseira, no período de janeiro de 2018 a maio de 2019, partir 

da utilização de um instrumento elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente. 

Os dados coletados foram tabulados a cada mês e demonstrados trimestralmente, 

através de gráficos e tabelas para as chefias das unidades de internação, com o 

objetivo de facilitar a sua análise e divulgação entre os profissionais. Resultados: 

Foram observados 3.409 pacientes, em 26 unidades de internação. Destes, 76% 

encontravam-se devidamente identificados com pulseira de identificação. A partir de 

dezembro de 2018, houve um aumento de 7%, passando para uma média de 83%. 

Discussão: O aumento nos indicadores reflete um possível aumento na cultura de 

segurança do paciente nas unidades de internação. No início da coleta, os pacientes 

e acompanhantes demonstravam não entender o motivo e a importância da utilização 

da pulseira. Ao longo da coleta, a partir da implementação da educação continuada, 

eles começaram a demonstrar maior entendimento sobre o assunto, bem como 

cobrar aos profissionais da saúde a manutenção da pulseira. Em relação à valorização 

da identificação do paciente pelos profissionais, Martínez-Ochoa. et al (2010) 

demonstraram que 17,1% dos profissionais desconheciam a razão da utilização da 

pulseira e 40,7% não acreditavam que a pulseira fosse capaz de prevenir erros. O 

processo de implantação de novas práticas deve ocorrer de maneira colaborativa e 

construtiva, aliando o objetivo institucional de consolidar um atendimento com 

qualidade e segurança aos interesses e necessidades das equipes que trabalham na 

linha de frente do cuidado. A educação permanente e atualizaçõe buscam 

incrementar os conhecimentos adquiridos. De acordo com Neves e Megalço (2010), 

para garantir a segurança do paciente faz-se necessário conscientizar todos os 

profissionais de que a prestação de cuidados adequados e sem danos é 

responsabilidade não só da enfermagem, mas de todas as equipes que interagem 

com o paciente. Espera-se a continuidade da implementação do plano de ação, 

realizado a partir do início do estágio interno complementar. 
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O ACOMPANHAMENTO DAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM AOS 

ADOLESCENTES E JOVENS SOROPOSITIVOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
INEZ SILVA DE ALMEIDA 

Estagiário(s):  
Ana Carolina da Costa Correia Lima 

Karine Machado Cascaes 

 
O acompanhamento das consultas de enfermagem aos adolescentes e jovens 

soropositivos: um relato de experiência. INTRODUÇÃO: A epidemia da AIDS, causada 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), surgiu na década de 80, atingindo 

indivíduos do sexo masculino e homossexuais. Atualmente, mais da metade das 

novas infecções por HIV que ocorrem, afetam jovens de 15 a 24 anos de idade. O 

adolescente soropositivo possui diversos enfrentamentos biopsicossociais inerentes 

ao HIV, esses fatores concomitantes às mudanças características da adolescência, 

são muito complexos de serem administrados. Baseado nestas afirmações, nasceu o 

projeto das consultas de enfermagem aos adolescentes soropositivos, com o intuito 

de prestar um serviço humanizado, holístico e acolhedor à população, bem como, 

possibilitar aos graduandos de enfermagem relacionarem a teoria à prática. 

OBJETIVOS: Descrever como ocorrem as consultas de enfermagem em um 

ambulatório especializado em adolescentes. METODOLOGIA: Este trabalho é um 

relato de experiência de um estágio interno complementar de uma faculdade de 

enfermagem do estado do Rio de Janeiro, onde bolsistas podem acompanhar 

consultas de enfermagem voltadas a adolescentes soropositivos. A observação se 

deu no período de setembro de 2018 a junho de 2019 e os resultados aqui 

apresentados foram elaborados a partir da vivência dos alunos junto às enfermeiras 

e residentes de enfermagem. Ao chegar ao ambulatório, os adolescentes passam 

pela consulta de enfermagem onde são realizados anamnese e exame físico, é feito 

a análise da aderência ao tratamento e possíveis efeitos colaterais dos medicamentos 

anti-retrovirais. Após são abordados com os adolescentes fatos gerais da sua vida e 

saúde, e seus questionamentos e dúvidas de forma individualizada e centradas no 

cliente. RESULTADOS: Como bolsistas do projeto, foi possível perceber o quanto as 

consultas de enfermagem são relevantes e como possuem um caráter de 

integralidade do cuidado. Outro caráter fundamental desse processo são as práticas 

de educação em saúde, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida e reduzir a 

cadeia de transmissão da AIDS entre adolescentes e jovens. Desse modo, as ações 

de enfermagem incluem os parâmetros de promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, com ênfase na adesão ao tratamento e atuação do soropositivo no seu 

autocuidado. CONCLUSÃO: Fica exposto como são desenvolvidas as consultas aos 

adolescentes portadores de HIV/AIDS e como eles podem ser beneficiados por uma 

assistência universal, equânime e integral, de modo a colaborar para maior adesão 

ao tratamento e consequentemente para o aumento da sua expectativa de vida e 

saúde. 
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O NÍVEL DO CONDICIONAMENTO FÍSICO NO PRÉ-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA CARDÍACA TEM OU NÃO INFLUÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO? 

Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES 

Estagiário(s):  
Julio Cesar de Jesus Brandao 

 
Em 2016, estimou-se que 41 milhões de mortes ocorreram devido a doenças não 

transmissíveis, representando 71% do total geral de 57 milhões de mortes. Nesse 

contexto, a doença cardiovascular foi responsável por 17,9 milhões, o que representa 

44% de todas as mortes por doenças não transmissíveis. A Organização Mundial de 

Saúde, coloca a inatividade física ao lado do uso de tabaco, da dieta não saudável, e 

do uso de álcool como fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Nos 

indivíduos portadores de coronariopatias submetidos à cirurgia de revascularização 

do miocárdio observa-se que os pacientes previamente ativos, ou seja, com melhor 

condicionamento físico parecem ter menos complicações e menor tempo de 

internação após a cirurgia, fatores que implicam em uma redução dos custos da 

internação. O objetivo do estudo foi avaliar, através de questionário específico, a 

influência do condicionamento físico prévio no pós-operatório de cirurgia de 

revascularização do miocárdio. Até o momento foram avaliados 15 pacientes do pós-

operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio da UDA de Cirurgia Cardíaca 

do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, sendo 11 homens, com média de 

idade de 62±6 anos. Para avaliar o nível de atividade física foi usado a forma curta 

do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Os resultados preliminares 

indicam que os pacientes variaram de muito ativo 13,3 %, ativos 50% a 

irregularmente ativo 33,2% de acordo com o IPAQ, não havendo nenhum classificado 

como sedentário. A média do tempo de internação foi de 4,8 variando de 2 a 7 dias. 

A menor taxa de internação, 2 dias, foi observada nos 2 pacientes muito ativos, que 

ficaram acima da média, além de serem os únicos a não apresentarem complicações 

pós cirúrgicas. Analisando os grupos separadamente 100% dos pacientes 

irregularmente ativos apresentaram algum tipo de complicação. Dos fisicamente 

ativos 87,5% apresentaram alguma complicação pós-cirúrgica, e nenhum dos 

pacientes muito ativos apresentaram complicações. Uma das possíveis explicações 

para os resultados encontrados, é que o questionário utilizado leva em consideração 

se o individuo é ou não fisicamente ativo pela rotina do seu dia, mas não separa 

daqueles que praticam uma atividade física formalmente estruturada e isso pode ter 

contribuído com os resultados encontrados. Podemos concluir, até o presente 

momento, que 80% dos pacientes fisicamente ativos apresentaram alguma 

complicação pós-cirúrgica, porém os pacientes que se mostraram muito ativos, 

tiveram melhores respostas pós cirúrgicas, o que reduz os riscos e gastos com 

internação. 
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PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO/OBESIDADE E ESTRATÉGIA DE 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EDUCATIVA EM PACIENTES ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO. 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 

Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLA WILMA DE MORAES PINTO 

Estagiário(s):  
Ana Beatriz Lima Goiabeira Souza 

 
Introdução: A obesidade é considerada como uma doença integrante do grupo de 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), sendo o principal fator de risco para 

hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. Segundo a 

OMS, sua prevalência vem sofrendo aumento em todo o mundo, o que faz com que 

a mesma seja considerada uma epidemia global. Nesse contexto, torna-se 

imprescindível ressaltar a importância de ações de promoção de hábitos alimentares 

e estilo de vida saudáveis na prevenção e tratamento da obesidade. Objetivos: 

Estimar a prevalência de excesso de peso e obesidade dos pacientes atendidos no 

ambulatório de anticoagulação oral da Políclinica Piquet Carneiro (Grupo TAP) e 

promover estratégia de intervenção educativa de estimulo a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis e à prática de atividade física. Métodos: Trata-se de estudo 

observacional do tipo seccional realizado com pacientes sob uso de anticoagulantes 

orais do ambulatório de cardiologia da Policlínica Piquet Carneiro (PPC). A coleta de 

dados foi realizada de setembro a dezembro de 2018 através de entrevistas e 

consulta aos prontuários. A avaliação antropométrica foi realizada através da aferição 

do peso, altura e perímetro da cintura. A amostra foi conveniência. As práticas 

educativas foram realizadas na sala de reuniões do ambulatório de cardiologia da 

PPC, de acordo com cronograma selecionado pela equipe de nutrição. Resultados: 

Dos 192 avaliados, 54,7 % (n=104) eram mulheres, com idade média de 62,5 ± 12 

anos e renda familiar média mensal de até dois salários mínimos. Elevada prevalência 

de excesso de peso foi encontrada na população estudada 51,04 % (n=98), sendo 

31,25% (n=60) dos pacientes classificados como obesos. Em relação aos riscos de 

complicações metabólicas associadas à obesidade avaliado através do perímetro da 

cintura, 22,91% (n= 44) dos usuários encontram se sob risco elevado e 43,75% (n= 

84) sob risco muito elevado. Sedentarismo foi declarado por 66,6% (n=128) dos 

avaliados. Com base na avaliação dos dados antropométricos foram realizadas 12 

práticas educativas semanais no grupo TAP com média de 26 participantes por grupo. 

Os temas abordados foram: Obesidade e suas consequências; Alimentação saudável 

no tratamento e prevenção da obesidade; Benefícios da prática de atividade física 

para saúde. Em todas as reuniões do grupo os usuários receberam folder educativo 

desenvolvido sobre o tema. Foi disponibilizado aos usuários acompanhamento 

nutricional individualizado caso desejassem. Discussão: Conhecer o perfil da 

população assistida contribui para planejamento e implementação de estratégias 

efetivas de assistência ao paciente que favoreçam a melhoria da qualidade de vida e 

desenvolvimento da capacidade de autocuidado. 
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MELHORIA CONTÍNUA NA ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS REGIONAL DE 

RESENDE 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JACQUES FERNANDES DIAS 

Estagiário(s):  
Cristiane Mendes Carvalho 

 
O Campus Regional de Resende (CRR) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

onde está lotada a Faculdade de Tecnologia (FAT), tem uma população ativa 

crescente devido a maior oferta de vagas para os cursos de engenharia da FAT a 

partir de 2014. O crescimento da unidade acadêmica traz um significativo aumento 

de solicitações administrativas para um bom atendimento as demandas por espaço, 

serviços e aquisição de bens e material de custeio. A crise, imposta a UERJ pelo 

Estado nos últimos anos, agravou o problema principalmente devido a períodos 

longos sem manutenção, poucos recursos financeiros liberados e dificuldades de 

reposição e aumento dos recursos humanos necessários (servidores e terceirizados). 

Tudo isto gerou um acúmulo de intervenções, como obras e serviços de reparação, 

conjuntamente com uma dificuldade maior de gerenciamento visto que houve uma 

diminuição na equipe administrativa do campus. O cenário negativo, embora não 

desejável, se constitui em oportunidade para busca de melhoria contínua como forma 

de resposta não só a crise, mas a necessidade de crescimento da comunidade da FAT 

/ CRR. Neste contexto o projeto visa utilizar conceitos importantes da engenharia de 

produção para planejar, identificar gargalos, avaliar processos, inserir novas práticas 

e avaliar continuamente como em um ciclo PDCA. O projeto toca diretamente 

diferentes setores do CRR como os de Tecnologia da Informação, Seção Técnica, 

responsável pela elaboração de projetos, Setor de Aquisição e Contabilidade, 

responsável pela execução de compras de material e o de Manutenção, responsável 

pelas equipes de trabalho terceirizadas. Uma remodelagem dos formulários e 

processos de registro de pedidos de manutenção e obras foi realizada, o que permitiu 

com maior facilidade mapear o fluxo de informações, que podem envolver um ou 

mais setores e um acompanhamento melhor das etapas de execução de cada pedido 

por parte da administração e até mesmo pelo solicitante do pedido. Os pedidos são 

classificados como (1) em aberto, (2) em espera, (3) em andamento e (4) concluída. 

Após a primeira etapa, onde se dá a análise inicial do pedido e encaminhamento ao 

setor responsável, o processo irá para execução (em andamento), podendo se tratar 

de projeto ou de realização de obra ou intervenção, até que seja concluído. Cabe a 

ressalva de que pode haver algo que gera a espera na execução do pedido, sendo a 

falta de informações e a necessidade de compra de material os motivos mais comuns. 

O uso de aplicativos, como o Trello sem custos financeiros para a unidade, e planilhas 

permitiu uma melhor organização dos dados e previsão de tarefas rotineiras e 

provisionamento de demandas de material e recursos humanos ao longo do tempo. 

De maneira geral, a comunidade tem maior transparência e compreensão do 

processo de decisão envolvido na execução de uma intervenção e, para situações 

mais complexas, a percepção da importância de correto planejamento e estudo de 

impacto. 

 
E-mail: jacquesdias@uerj.br 
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A CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS E PONTOS DE COLETA DE AMOSTRAS 

DE ÁGUA DA CHUVA EM UM SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALFREDO AKIRA OHNUMA JUNIOR 

Estagiário(s):  
Giovana Proença Bastos 

 
INTRODUÇÃO: Além da influência da sazonalidade, a qualidade da água de chuva 

armazenada em sistemas de águas pluviais pode variar a depender dos pontos de 

coleta e parâmetros analisados. Elementos e fatores meteorológicos, associados as 

características dos sistemas de tratamento e armazenamento da água da chuva 

indicam possibilidades de alterações na qualidade do volume a ser aproveitado. 

OBJETIVO: O objetivo desse trabalho é avaliar estatisticamente os resultados de 

análises de amostras de água de chuva em pontos específicos de um sistema de 

armazenamento de águas pluviais. METODOLOGIA: A metodologia consiste em 

coletas e análises mensais de águas pluviais em determinados pontos de um sistema 

de captação e armazenamento de água de chuva instalado no Intituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira ou CAp-UERJ, localizado no bairro do Rio Comprido, 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro-RJ. O sistema é composto de 4 (quatro) 

pontos de coleta: first flush (FF), precipitação direta (PD), volume morto (VM) e 

reservatório (RS). Após a coleta as amostras são preservadas até o momento das 

análises no Laboratório de Engenharia Sanitária (LES) da UERJ-Maracanã. Os 

parâmetros de análise são: pH, condutividade, turbidez, cloreto e alcalinidade. O 

período de coleta compreende um total de 02 anos, entre maio de 2017 e maio de 

2019 e o programa de Linguagem R é utilizado no tratamento estatístico dos dados 

analisados, a partir de gráficos de correlação e análise de componentes principais. 

RESULTADOS: A condutividade, seguida do cloreto, apresenta uma forte correlação 

entre todos os pontos de coleta, sobretudo nas amostras do RS e do VM, indicando 

uma correlação positiva, de modo que as variáveis se movem juntas. Na relação 

entre os parâmetros, a condutividade e o cloreto apresentam forte correlação em 

todos os pontos amostrados, com exceção da PD. A condutividade e a turbidez 

perdem correlação com a alcalinidade e o pH, respectivamente, das amostras 

coletadas no VM e no RS. Ao precipitar-se na cobertura do telhado e entrar em 

contato com a superfície, a qualidade da água da chuva, o pH aumenta a correlação 

com a condutividade da PD para o volume armazenado no FF. CONCLUSÃO: As 

amostras coletadas no sistema de água de chuva indicam variabilidade significativa 

na correlação dos pontos e parâmetros analisados, na medida em que alteram as 

características de tratamento e armazenamento de montante para jusante no 

sistema, até o ponto de aproveitamento no reservatório (RS). 

 
E-mail: akira@uerj.br 
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APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E AUMENTO DA 

COBERTURA/EFICIÊNCIA DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELO OBRACZKA 

Estagiário(s):  
Carine Ferreira Marques 

 
A partir do estudo de caso da bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, o presente 

trabalho emprega a metodologia similar a de um estudo recente da ABES, ao utilizar 

indicadores de saneamento e de saúde para avaliação do estágio atual em termos da 

universalização do saneamento nos municípios que compõem a bacia em questão. 

Com base nos resultados obtidos é possível constatar que embora próximos e 

pertencentes a mesma bacia, a situação desses municípios é muito distinta e 

independente do porte dos mesmos, podendo-se identificar destaques positivos e 

negativos em função da conjuntura observada. Alguns desses aspectos negativos 

foram identificados como prioritários para serem solucionados no sentido de se 

aperfeiçoar a situação não somente do município em particular, mas também 

trazendo benefícios para a qualidade ambiental da bacia como um todo. Entre 

algumas das recomendações propostas, destaca-se a importância do aumento da 

abrangência dessa tipologia de estudo para demais bacias do Rio Paraíba do Sul, 

cujos resultados poderão servir de auxílio na definição de prioridades para as futuras 

ações dos Comitês e das respectivas Agências de Bacia. Com base nos dados 

levantados, pode-se inferir que aspectos como a não titularidade (de uma maneira 

geral) dos municípios quanto aos serviços de saneamento –que já não ocorre com a 

drenagem e os resíduos sólidos - contribuem para que as carências de saneamento 

básico ainda se constituam em um problema de equacionamento mais difícil. Isso 

pode ser comprovado pelos indicadores e pelas posições retardatárias ocupadas no 

ranking pelos municípios operados por serviço, autarquia ou empresa não municipal. 

Podem ser elencados os seguintes desdobramentos que se fazem necessários à 

presente pesquisa: (a)Aprofundamento dos estudos, pesquisando e re-ratificando os 

dados que serviram de base na definição dos valores dos indicadores, além de 

estender essa avaliação para outras bacias hidrográficas; (b)Avaliação de outras 

fontes de informação, como os Planos Municipais de Saneamento e de Resíduos 

Sólidos dos municípios, Planos de Bacia Hidrográfica, e outros; (c)Identificação se há 

previsão ou dotação orçamentária nos Planos Plurianuais dos municípios 

considerados como mais “atrasados” em termos de estágio de universalização para 

solucionar determinado aspecto do saneamento local considerado como prioritário 

para intervenção. Caso não possuam, podem ser inseridas como prioridades nas 

intervenções a serem implementadas nas respectivas bacias; e finalmente (d) Análise 

dos estágios atuais do saneamento em cada município em relação aos objetivos e 

metas previstos pelo PLANSAB, apontando ações prioritárias para prosseguimento no 

caminho rumo à universalização recomendada pela LNSB. 

 
E-mail: marcelobraczka@gmail.com 
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ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PLANTAS DE ARQUITETURA NO 

CAMPUS FONSECA TELES DOS NOVOS ESPAÇOS E DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA GEORGINA MUNIZ WASHINGTON 

Estagiário(s):  
Rafaela dos Santos Avelino da Silva 

 
A FCM ocupou o prédio na rua Fonseca Telles 121, como FCMSA até 1961, quando a 

Faculdade de Engenharia-FEN foi criada e ali instalada. Em 1981, a FEN se transferiu 

para o Campus Negrão de Lima, deixando na Fonseca Telles seus laboratórios 

pesados. O Edifício Pedro Ernesto situado à rua Fonseca Teles passou a ser usado 

pelo governo do estado, prefeitura e outros. Em dezembro de 2002 houve um 

incêndio no prédio que destruiu parte dos andares. O Campus Fonseca Teles, como 

hoje é conhecido, desde Dezembro de 2009 é destinado às atividades do CTC, 

tornando-se o Centro Tecnológico da UERJ. O levantamento das Plantas de 

Arquitetura propiciará a disponibilização de plantas para a universidade e estudo para 

a implantação de novos laboratórios e espaços para esse Campus. Já foram feitos os 

levantamentos de arquitetura e ocupação de alas do 5˚andar e dos anexos onde 

funciona a Faculdade de Engenharia. As Plantas destas alas já foram desenhadas com 

as modificações existentes. Por conta disso, iniciamos o levantamento e desenho do 

18o andar e andares inferiores atingidos duramente pelo incêndio, em como dos 

demais andares já ocupados. Todas as plantas existentes foram digitalizadas e 

utilizadas como base para a avaliação do estado de cada andar e das modificações 

que foram feitas. O resultado desse projeto é uma oportunidade, aos alunos, de 

praticar em uma das áreas de atuação de um Engenheiro, pois o conhecimento das 

técnicas de desenho técnico e de sistemas computacionais é importante para o 

entendimento das plantas de arquitetura. Como o prédio está parcialmente habitado, 

a medida que ele vai sendo ocupado o projeto de arquitetura vai sendo modificado, 

tornando o projeto um instrumento de atualização constante, pois permite 

acompanhar a distribuição e destinação dos espaços - salas, auditórios e laboratórios 

- nos andares em uso e os ainda inutilizados devido ao incêndio, mapeando os 

laboratórios (indicando a natureza de suas pesquisas) e classificando-os no que tange 

a sua utilização, objetivo, equipamentos, produtividade, equipe. Considerando a 

ampliação das atividades docentes das Unidades do CTC no Campus Maracanã, esse 

projeto vai possibilitar a esse Centro organizar os espaços de suas Unidades, 

favorecendo seu crescimento e ampliando sua ocupação para o Edifício Pedro Ernesto 

e seus anexos. Esse projeto se retroalimenta conforme seu desenvolvimento e 

ocupação dos andares desse Campus. Neste ano produzimos os relatórios, a partir 

dos levantamentos feitos por andar, com a apresentação do estado efetivo em que 

se encontram os andares. 

 
E-mail: mgmwashington@gmail.com 
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ATUALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS UNIDADES DO CTC NO CAMPUS 

MARACANÃ VIA LEVANTAMENTO E DESENHO 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CRISTINA DA MOTA CORDEIRO 

Estagiário(s):  
Ana Karoline de Souza Monteiro 

 
A história da UERJ teve início em dezembro de 1950, com a fundação da Universidade 

do Distrito Federal (UDF), mais tarde chamada de Universidade do Rio de Janeiro 

(URJ). A partir de 1961, com a transferência do Distrito Federal para Brasília, passou 

a se chamar Universidade do Estado da Guanabara (UEG). Em 1975 tornou-se a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesses mais de 60 anos de existência, os 

espaços físicos da Universidade foram modificados e redistribuídos, de maneira a 

atender novas propostas e demandas. Salas foram divididas, auditórios criados e 

laboratórios construídos, muitas vezes devido a iniciativas de professores junto aos 

órgãos de fomento. Porém, nem todas as alterações espaciais ocorridas foram 

adequadamente registradas, não existindo cadastro atualizado do espaço físico e das 

atividades nele desenvolvidas. O conhecimento atualizado da distribuição do espaço 

físico e atividades que nele ocorrem mostra-se importante para o planejamento das 

unidades. Atualmente, as unidades do CTC encontram-se distribuídas no campus 

Maracanã, ocupando do 2º ao 6º andar do Prédio João Lyra Filho e, também, os 

andares do Prédio Reitor Haroldo Lisboa e anexo. Este projeto se propõe a realizar o 

cadastramento físico das unidades do CTC no campus Maracanã, indicando a 

localização e uso dos espaços. Além da atualização das plantas de arquitetura, estão 

sendo mapeadas salas de aula, espaços destinados à administração das unidades, 

assim como salas de professores/pesquisadores e laboratórios, registrando-se a 

utilização dos ambientes, equipamentos e atividades desenvolvidas, através do 

levantamento in loco das áreas existentes, anotando as modificações, medidas e 

destinação dos espaços. Até o presente momento foram levantadas todas as plantas 

cadastrais existentes das unidades do CTC no Campus Maracanã e realizado 

levantamento físico do 3o, de uma parte do 4º, do 5º e do 6º andar do Pavilhão João 

Lyra Filho e do Pavilhão Haroldo Lisboa. As plantas cadastrais foram atualizadas e 

digitalizadas. O desenvolvimento deste trabalho proporcionou uma visão clara do 

espaço físico das instalações das áreas levantadas, explicitando dados referentes à 

utilização dos espaços, tamanho, capacidade e instalações. Esse conhecimento 

servirá como ferramenta para uma melhor organização, tanto nos aspectos 

referentes ao planejamento de futuras modificações, como também na distribuição 

de aulas e eventos. É importante destacar que muitas das áreas levantadas 

necessitaram uma segunda avaliação pois, durante o processo, sofreram 

intervenções ou tiveram sua configuração espacial e/ou utilização alterada. Se, por 

um lado, essas alterações dificultaram e atrasaram o trabalho desenvolvido, por 

outro, nos deram a oportunidade de verificar de maneira concreta a dinâmica de 

modificação que ocorre nos espaços estudados. 

 
E-mail: acriscor14@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DO LÚPULO COMO BIOCIDA NATURAL NA PREVENÇÃO DA 

BIOCORROSÃO EM AÇO CARBONO 1020 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Processos Industriais de 

Engenharia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA MONTEIRO MACHADO GONCALVES 

Estagiário(s):  
Heitor Franco de Sa 

 
As indústrias vêm apresentando muitos gastos associados aos diversos tipos de 

corrosão, que podem ser das mais diversas formas. A corrosão resultante da 

influência de um microrganismo recebe o nome de corrosão microbiologicamente 

induzida (CMI). As principais bactérias responsáveis por esse tipo de corrosão são as 

bactérias redutoras de sulfato (BRS), causadoras de danos a oleodutos e instalações 

submersas ou no subsolo. Tais bactérias são facilmente detectadas, pois produzem 

sulfeto de hidrogênio (H2S), que é tóxico e corrosivo, através da redução do sulfato 

presente no meio, promovendo corrosão principalmente por pite nas estruturas 

metálicas. Nos dias atuais a presença de estruturas metálicas é cada vez mais 

comum, justificando o interesse na busca de formas para se amenizar tal corrosão. 

Uma maneira de controlar o crescimento das BRS é através do uso de biocidas, porém 

os biocidas mais utilizados são normalmente tóxicos ao meio ambiente. Portanto, 

neste trabalho será avaliado o uso de um biocida natural no controle da CMI no aço 

carbono AISI 1020, usando um biocida comercial como controle. A cultura de BRS 

emprega foi de Desulfovibrio alaskensis, cultivada em meio Baar modificado em água 

do mar sintética. O biocida natural escolhido foi o extrato de lúpulo em pellets e o 

comercial foi o glutaraldeído, sendo um dos biocidas mais comumente utilizados na 

indústria. Os ensaios foram realizados em períodos de até 7 dias em uma estufa a 

30°C, sendo o crescimento microbiano na superfície do metal avaliado por contagem 

de bactérias sésseis pelo método do número mais provável (NMP) empregando meio 

Postgate E. O comportamento dos corpos de prova na presença e na ausência das 

BRS e contendo os biocidas foi avaliado através de ensaios de espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE) para a determinação de seu comportamento 

eletroquímico. A análise dos resultados mostrou que o lúpulo apresentou resultados 

satisfatórios de proteção a corrosão, mantendo o potencial de circuito aberto 

relativamente estável e formando uma película protetora de lúpulo aderida à 

superfície do metal, protegendo o metal da ação das BRS. Tais pontos são 

confirmados pela análise de uma maior resistência à transferência de cargas e 

menores valores de capacitância, indicando uma melhor proteção do corpo de prova. 

Foram realizados ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) com a 

finalidade de observar a superfície dos corpos de prova, antes e depois de sua 

decapagem. Tal método permitiu observar a formação de corrosão localizada causada 

pelas BRS, assim como as culturas que ficaram aderidas a essas superfícies. 

 
E-mail: marciamg@uerj.br 
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CAMPUS DE RESENDE - ESPAÇOS - ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANNA KARINA BUAINAIN SARQUIS DUARTE 

Estagiário(s):  
Caroline Paes Leme de Mello 

Gabriel Henrique Aguiar de Souza 

 
O Campus Regional de Resende – CRR foi criado atendendo aos anseios da região sul 

fluminense, de acordo com a política de interiorização da UERJ, fruto de uma parceria 

bem sucedida entre três setores: UERJ, Prefeitura Municipal de Resende – PMR e 

FIRJAN. Seu primeiro curso foi estabelecido a partir da ampla participação da 

comunidade local, prefeitura e empresas representativas da sociedade civil. Hoje o 

CRR, conta com os cursos de Eng. de Produção, que sofreu reforma curricular em 

2015, Eng. Mecânica, que teve início em 2014 e Eng. Química, iniciada em 2015. 

Está localizado na Rodovia Presidente Dutra, km 298 (Polo Industrial) sentido RJ-SP, 

em um terreno de aproximadamente de 400 mil m 2, com cerca de 14 mil m² de 

área construída, oriundo de uma doação de empresa KODAK em 2001. Como dito, o 

CRR possui uma área com grandes possibilidades de crescimento e ampliação, 

porém, como este é fruto de uma doação, toda a área edificada foi projetada para a 

indústria, o que implica em uma modificação de uso e adaptação de suas instalações 

para a academia (Indústria x Universidade). Para isso muitas obras precisam ser 

feitas, além do atendimento a acessibilidade: reforma e ampliação dos diversos 

laboratórios, adequação das salas de aula, ampliação da biblioteca para atendimento 

das demandas dos novos cursos, adaptação da circulação vertical, das instalações 

elétricas e hidro sanitárias dentre outros. Com relação aos projetos, o pouco que se 

tem são plantas originais da antiga KODAK, feitas a mão em papel vegetal. Este 

projeto propõe a digitalização das plantas de arquitetura existente, além da produção 

do “AS BUILT”, plantas que representam o que de fato existe edificado, que é de 

fundamental importância para auxiliar novos projetos de ampliação, adaptação e 

adequação da estrutura existente. O projeto já digitalizou muitas plantas, mas há 

muito a se fazer, pois o campus conta com várias edificações independentes e 

possuímos apenas um estagiário designado para tal, o que torna o trabalho mais 

moroso. Vale salientar, que o projeto não apenas digitaliza plantas, mas também 

desenvolve projetos juntamente com a comunidade. Para os próximos anos, 

pretende-se ampliar o projeto para o acompanhamento e auxilio no desenvolvimento 

da arquitetura acessível, medições, materiais e orçamentos, além de projetos de 

elétrica, hidráulica, sanitária que se façam necessários. O CRR está ampliando o 

Centro de Tecnologia com a criação de um Parque Tecnológico, verba essa oriunda 

da contemplação de projeto FAPERJ para o desenvolvimento do Centro das Águas, 

juntamente com a ampliação do laboratório de Motores, além do crescimento 

acadêmico com foco no desenvolvimento da pesquisa dos docentes em parceria com 

as empresas da região. 

 
E-mail: karinasarquis@gmail.com 
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CONVERSÃO DO BIOETANOL EM BUTADIENO CATALISADA POR ÓXIDOS 

MISTOS COM PROPRIEDADES ÁCIDO BÁSICAS 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRISTIANE ASSUMPCAO HENRIQUES 

Estagiário(s):  
Thais Silva de Magalhães 

 
A crescente preocupação mundial com a preservação do meio ambiente aliada à 

instabilidade nos preços do petróleo e à redução na disponibilidade das matérias 

primas tradicionais (gás natural, nafta petroquímica) tem incentivado as indústrias a 

buscarem matérias primas provenientes de fontes renováveis. Neste contexto 

destaca-se o etanol como uma alternativa promissora para ser utilizada na obtenção 

de produtos petroquímicos. Países como o Brasil, que tem amplas áreas cultivadas 

com cana-de-açúcar, podem produzir facilmente o etanol a partir da fermentação do 

melaço, um subproduto da indústria açucareira e que pode ser diretamente 

convertido cataliticamente em produtos químicos de alto valor comercial tais como 

acetaldeído, etileno, n-butanol e, principalmente, o 1,3-butadieno. O 1,3-butadieno 

é um dos produtos químicos mais importantes da indústria petroquímica, devido à 

utilização na produção comercial de diversos polímeros, sendo importante para 

produção de estireno-butadieno que é uma borracha sintética empregada na 

produção de pneus, adesivos e solas de sapatos. A motivação fundamental para a 

realização desta pesquisa é a necessidade do desenvolvimento de catalisadores com 

alto rendimento em tais produtos, principalmente ao 1,3-butadieno a partir de fontes 

renováveis de energia. Assim, pretende-se estudar a conversão do etanol catalisada 

por óxidos mistos de Mg-Si. Com relação ao preparo dos catalisadores, foram 

avaliados três métodos de síntese (mistura física, cooprecipitação e impregnação). 

Os materiais obtidos foram, então, impregnados com zinco e zircônio com o intuito 

de avaliar a influência da metodologia de preparo e da composição química sobre a 

atividade e a seletividade dos catalisadores perante a reação de transformação do 

etanol em 1,3-butadieno. A reação é estudada em fase gasosa, a pressão 

atmosférica, em um reator de leito fixo. O etanol é alimentado por meio de um 

saturador mantido a 20 ºC, sendo a reação conduzida 300 ºC, por 4 h. Os efluentes 

do reator são analisados por cromatografia em fase gasosa, em cromatógrafo Varian 

3800, equipado com coluna Poraplot Q e detector de ionização por chama. Os 

catalisadores preparados serão caracterizados por difratometria de raios X, para 

identificação das fases presentes, por espectroscopia de emissão por plasma 

indutivamente acoplado, para determinação da composição química, e por fisissorção 

de N2, para estabelecimento das propriedades texturais, de modo a poder 

correlacionar suas características físico-químicas com o seu desempenho catalítico. 

 
E-mail: cah@uerj.br 
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DE MÃOS DADAS COM A PEDAGOGIA 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Gerência de Produção 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR 

Estagiário(s):  
Maria Carolina Sales Fonseca 

 
A Faculdade de Tecnologia da UERJ localizada no Campus Regional de Resende com 

25 anos de existência apresenta quatro diferentes cursos de graduação, Engenharia 

de Produção (com ênfases/antigo), Engenharia de Produção (reforma plena), 

Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Sendo os últimos três recém-

implantados no campus. O projeto visa dar suporte e apoio a área Pedagógica da FAT 

em suas atividades acadêmicas de atendimento, orientação, planejamento, 

avaliações de aprendizagem e dos diversos setores da unidade, para que haja maior 

produtividade e agilidade nas diferentes atividades inerentes à função. As ações 

realizadas através do projeto visam o aperfeiçoamento das atividades didático-

pedagógicas. A coordenadora do curso de Engenharia de Produção supervisiona e 

orienta a estagiária de forma direta, a unidade está sem pedagoga desde a 

aposentadoria da pedagoga Nilce. Os objetivos deste projeto são: apoio pedagógico 

nos cursos de Engenharia de Produção, Mecânica e Química; divulgar os cursos em 

feiras e em colégios, junto com os alunos e professores da instituição; integração da 

UERJ com a Região Sul Fluminense; a avaliação do guia do estudante; participar de 

reuniões de planejamento e elaboração de programas; acompanhar os ingressantes 

na Fat, durante palestras de Boas Vindas e informações sobre a Universidade e da 

cidade de Resende; solicitar material dos alunos cotistas, suporte para as inscrições. 

Participar das atividades de responsabilidade social da unidade. A aluna bolsista 

desenvolveu todas as atividades propostas no projeto, junto com a coordenadora. A 

aluna também auxiliou nas atividades com os alunos e na comunicação professor / 

aluno e no apoio aos alunos ingressantes. A aluna fez todo o levantamento dos dados 

para avaliação do quero educação (antigo guia do estudante). A aluna organizou as 

planilhas para a compra de materiais dos cotistas, sendo que o material chegou na 

presente semana. A comunicação da bolsista entre os alunos e professores foi ótima, 

o que permitiu uma grande visibilidade do projeto na Faculdade de Tecnologia. A 

bolsista atuará no apoio das inscrições do ENADE, assim como nas atividades para a 

preparação dos alunos para a prova do ENADE. Foram realizadas palestras para 

divulgação da Uerj e da Faculdade de Tecnologia. Buscamos também, motivar os 

alunos de forma a diminuir a evasão, conhecendo os projetos da faculdade de 

Tecnologia. Sendo que a nossa unidade vem sofrendo com a evasão de alunos e a 

baixa relação candidato vaga no vestibular, como reflexo da grave crise pela qual 

passamos. A renovação do projeto no próximo ano é essencial para continuação do 

projeto pedagógico da unidade. Visando cada vez mais promover outras atividades 

necessárias para a comunidade acadêmica. 

 
E-mail: rita.bittar@hotmail.com 
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DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE ELETRÔNICA PARA CONTROLE DE 

PLANTA INDUSTRIAL USANDO LABVIEW E DELTAV. 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Medidas Elétricas, Magnéticas e 

Eletrônicas; Instrumentação 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JORGE LUIS MACHADO DO AMARAL 

Estagiário(s):  
Hugo Leonardo Rios de Almeida 

Luis Felipe Monteiro da Fonte 

 
A planta industrial didática possibilita a capacitação de pessoal num ambiente similar 

ao de uma indústria real, podendo ensaiar processos sem riscos. Outra função é o 

ensaio de novos dispositivos desenvolvidos em laboratório. O sistema de controle 

distribuído (DCS) DeltaV foi o escolhido por ser de ampla utilização na indústria 

nacional, particularmente na indústria de óleo e gás do Rio de Janeiro. A planta em 

questão trabalha com fluidos e possui 3 tanques. O fluido contido nos tanques é 

bombeado com a utilização de uma bomba hidráulica e pode ser redirecionado para 

um ou mais tanques conforme a necessidade do experimento, a vazão e a 

temperatura do fluido podem ser controladas com sistemas independentes de 

aquecimento e resfriamento. Os tanques possuem misturadores responsáveis por 

equalizar a temperatura do fluido circulante. Nos tanques e nas tubulações existem 

sensores e medidores que permitem ao controlador verificar com precisão as medidas 

de temperatura, pressão, nível e vazão. Um dos desafios do projeto é estabelecer 

uma comunicação estável do Sistema DeltaV com todos os sensores e atuadores da 

planta. Devido a alguns detalhes técnicos nem todos os dispositivos podem ser 

ligados diretamente, alguns precisaram de drivers específicos para funcionar junto 

ao DeltaV e outros precisavam ser revisados, por exemplo, o controle de velocidade 

da Bomba e a aquisição de dados do sensor de fluxo (Pro1000). No caso da bomba 

havia a pretensão de utilizar uma saída digital para controlar vazão usando a técnica 

de PWM, porém sua realização não foi possível pelos seguintes motivos: (a) a saída 

digital do controlador é feita com relés eletromecânicos que não são indicados para 

PWM; (b) as saídas do DeltaV não suportam as frequências de PWM necessárias para 

o controle da vazão da bomba. A solução será utilizar uma saída analógica para 

controlar uma placa dedicada ao controle PWM. No caso da do pro1000, este possui 

comunicação por corrente (4 a 20mA), assim como as entradas analógicas do DeltaV, 

contudo ambos são ativos e operam em níveis de tensão incompatíveis, ou seja, 

quando ligados um poderia danificar o outro, nesse caso o meio encontrado foi 

projetar um circuito que converte o sinal ativo do sensor em passivo. Na construção 

deste driver trabalhamos em todas as etapas de produção, começando pela pesquisa 

de circuitos e componente adequados para o projeto, simulação com o Multisim dos 

circuitos, várias simulações em bancada, projeto do layout da placa com o CAD Eagle, 

compatibilização do arquivo de saída do EAGLE com o tipo de arquivo de entrada da 

fresadora CNC através do software FlatCAM, soldagem dos componentes e finalmente 

os testes finais que foram bem sucedidos. A confecção da placa em especial nos 

tomou boa parte do tempo, para utilizar a fresadora CNC precisamos gerar dois tipos 

de códigos, um dedicado a fresagem e outro dedicado a furação, para gerar tais 

arquivos utilizamos o FlatCAM ele permite converter os arquivos Gerber e excellon. 

 
E-mail: jamaral@uerj.br 
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DA UERJ E DA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Gerência de Produção 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR 

Estagiário(s):  
Fernanda do Couto Alves Moreira 

 
A Faculdade de Tecnologia da UERJ localizada no Campus Regional de Resende, com 

25 anos de existência oferece três diferentes cursos de graduação, Engenharia de 

Produção, Engenharia Química e Engenharia Mecânica. Com o agravamento da crise 

financeira do Estado do Rio de Janeiro nos dois últimos anos, a Uerj passou por uma 

crise sem precedentes e ficou no olho do furacão, teve destaque na mídia e em meio 

a fake news que afirmavam o fechamento da Universidade. A evasão de alunos foi 

enorme, assim como a baixa relação candidato vaga no vestibular. Nós da Faculdade 

de Tecnologia, temos participado de feiras, eventos e palestras para divulgar a nossa 

querida universidade, no sentido de atrair novos alunos e motivar os alunos atuais. 

Porém percebemos que precisamos de novas ferramentas de Marketing e de um 

Plano de Marketing para entregar valor aos nossos futuros alunos e familiares e 

motivarmos os alunos atuais, destacando o Marketing 4.0. Estes fatores nos 

motivaram para a elaboração desse projeto. Esperamos com isso alavancar a entrada 

dos alunos na Uerj e na nossa unidade. O projeto tem como objetivo principal 

aumentar a relação candidato vaga no vestibular por meio do desenvolvimento do 

plano de Marketing e gerar produtos para essa divulgação, tais como vídeos, 

apresentações, exposições e Folders. Os objetivos específicos são: desenvolvimento 

do mapa da Empatia, geração de ideias, desenvolvimento do Plano de Marketing. 

Neste contexto estão inseridos temas associados a inovação, criatividade, 

sustentabilidade e ética. Na elaboração do plano de marketing, conhecer o público 

alvo para a escolha das estratégias, que no caso da Universidade os alunos da 

Faculdade de Tecnologia (clientes atuais), alunos da Uerj (clientes atuais), Alunos do 

Ensino Médio (futuros Clientes), assim como os familiares dos alunos que exercem 

forte influência sobre as escolhas dos futuros alunos. As principais atividades do 

projeto são: Elaboração do mapa da empatia Análise SWOT (Pontos Fortes e Fracos); 

Elaboração do Plano de Marketing (três etapas: Planejamento, Implementação e 

Avaliação e Controle 1ª etapa: Planejamento - Sumário Executivo - Análise de 

Ambiente - Definição da marca - Definição dos objetivos e metas - Definição das 

estratégias de Marketing (elaboração dos produtos para a divulgação e motivação 

dos alunos. 2ª etapa: Implementação (atingir o público alvo: palestras em formato 

dinâmico, exposições, eventos e mídia digital) 3ª etapa: Avaliação e Controle. As 

atividades estão sendo desenvolvidas com sucesso pela bolsista. Como produto do 

projeto já foi elaborado um folder para faculdade de tecnologia, duas apresentações 

para as palestras realizadas no evento UNIEXPO Vale em São José dos Campos e nas 

escolas da região. Sendo uma apresentação específica para Faculdade de Tecnologia 

e outra apresentação da Uerj como um todo, numa visão holística. Desejamos com 

este projeto aumentar o número de inscritos no vestibular e aumentar a visibilidade 

da Uerj!! 

 
E-mail: rita.bittar@hotmail.com 
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ESTUDO DE PROPRIEDADES INTERFACIAIS DE SISTEMAS CONTENDO 

HIDROCARBONETOS E SOLUÇÕES AQUOSAS DE SAIS DE SÓDIO 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA LIMA 

Estagiário(s):  
Gabriele Vitorino dos Santos 

 
Coloides são misturas heterogêneas em que pelo menos uma das fases tem partículas 

de dimensão compreendida entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, e estão presentes na 

vida cotidiana, na natureza e em inúmeros processos industriais. No processo de 

extração de petróleo offshore, emulsões de água salgada em óleo ocorrem 

inevitavelmente, sendo, na maioria das vezes, indesejadas. A obtenção de petróleo 

livre de água e a regeneração da água livre no processo dependem da 

desestabilização dessas emulsões. Portanto, o conhecimento de propriedades físico-

químicas, em especial as propriedades interfaciais, de sistema água/óleo, na 

presença de diferentes sais e tensoativos, é crucial para o desenvolvimento de 

processos de separação mais eficientes na indústria petroquímica. Os sistemas 

estudados neste trabalho envolveram os hidrocarbonetos ciclohexano, n-heptano e 

n-decano, para representar a fase oleosa; os sais cloreto de sódio, sulfato de sódio, 

brometo de sódio; e a combinação de tensoativos das séries Tween e Span. De 

acordo com a tensão interfacial do sistema, pôde-se inferir sobre o aumento ou a 

diminuição da estabilidade da emulsão correspondente, através de um tensiômetro 

de gota pendente OCA 15E, da Dataphysics. Com o intuito de obter o índice de 

desemulsificação e a proporção ótima de tensoativos não-iônicos, foram realizados 

testes de proveta com produção de emulsões pelo processo de inversão de fases. Na 

linha computacional, a equação de Poisson-Boltzmann modificada (EPBm) foi 

implementada utilizando o método numérico dos volumes finitos com condições de 

contorno de potencial especificado na superfície ou de densidade de carga 

especificada na superfície. A partir dos perfis de concentração iônica obtidos através 

da EPBm, calculou-se o excesso de espécies iônicas na interface e, aplicando a 

isoterma de Gibbs, pôde-se determinar o excesso de tensão interfacial, que foi 

comparado com os dados experimentais obtidos. Os resultados obtidos mostram que 

em sistemas com a presença de sais de sódio, a tensão interfacial possui um aumento 

praticamente linear com a força iônica, devido ao efeito dos íons pouco polarizáveis. 

Ao adicionar tensoativo não-iônico ao sistema NaCl/hidrocarboneto, por causa da 

propriedade de adsorção, a tensão interfacial diminui de forma significativa. 

Realizando os testes de proveta foi possível observar que as emulsões com os 

hidrocarbonetos estudados possuem HLB requerido próximos entre si. Notou-se 

também que a adição de sulfato de sódio desestabiliza tais sistemas, o que é muito 

interessante para aplicações que requerem a desestabilização de emulsões de óleo 

em água. Na linha computacional, a aplicação da EPBm mostrou-se adequada 

qualitativamente para o perfil do excesso de tensão interfacial em função da 

concentração do sal, mas não quantitativamente, devido à superestimação do modelo 

em relação à atração dos íons pela interface, logo o modelo ainda precisa ser 

modificado para representar melhor o sistema estudado. 

 
E-mail: lima.eduardo@gmail.com 
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ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA DISCIPLINA ELETRÔNICA I NA 

MODALIDADE À DISTÂNCIA. 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Telecomunicações 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EVANDRO MENDES DA SILVA 

Estagiário(s):  
Robson Ferreira de Arruda 

 
O presente projeto visa a elaboração e implementação de material didático em forma 

de conteúdo audiovisual e escrito por meio da plataforma de ensino à distância da 

UERJ (LATIC). O desafio do projeto reside na obtenção de um canal de informações 

de fácil e rápido acesso, sem que se perca a essência de um curso presencial. Desta 

forma, a primeira versão da página que irá ao ar no segundo semestre de 2019 possui 

um caráter simplificado do que é o curso de Eletrônica I. Objetiva-se implementar 

novas melhorias ao longo dos semestres vindouros, dos quais ser fará o uso do curso 

montado. A página de ensino à distância utilizada (LATIC) faz uso da plataforma já 

difundida chamada Moodle. Tal plataforma permite a inserção de textos, imagens e 

conteúdo de vídeo. Com base nestes pilares visa-se abordar não só o conteúdo de 

aulas teóricas, mas também os demais conhecimentos utilizados nas aulas práticas. 

No caso desta disciplina, refere-se ao laboratório de eletrônica I. Devido às 

ferramentas utilizadas na prática requererem a utilização de equipamentos 

específicos voltados à engenharia elétrica ( Osciloscópios, geradores de sinais, fontes 

de tensão, equipamentos de medição e outros) cujo acesso é possível somente no 

laboratório de eletrônica I, faz-se necessário o uso de Softwares próprios para a 

construção de simulações das atividades realizadas na prática. Durante 12 meses 

foram reunidos os conhecimentos mais demandados dos alunos do curso de 

eletrônica I. Para isso foram discutidas as dúvidas mais frequentes dos alunos 

frequentadores das sessões de monitoria e, com base em tal informação, montou-se 

o conteúdo virtual dos assuntos abordados em sala que possibilite sanar dúvidas 

sobre a matéria. Visando aprimorar a formação dos alunos, será utilizado o recurso 

de vídeos do LATIC para apresentar os simuladores mencionados. Desta forma 

almeja-se preparar os alunos para as aulas práticas familiarizando-os com os 

equipamentos antes das aulas ocorrerem. Cabe ressaltar que esta iniciativa não tem 

por objetivo substituir as orientações do professor dadas em aula, mas sim ambientar 

os alunos com os conceitos que serão explicados nas aulas. Os resultados esperados 

serão avaliados pelo docente durante as aulas, uma vez que se espera o melhor 

domínio dos alunos dos assuntos abordados, e por meio do desempenho visto nas 

avaliações do curso. Com os vídeos sobre os softwares espera-se garantir uma 

melhor formação dos alunos, uma vez que tais programas são utilizados pela 

indústria, e colaborar para a segurança dos mesmos, uma vez que os riscos 

envolvendo equipamentos simulados é zero. O estagiário deste projeto teve a tarefa 

de sintetizar as informações passadas durante o curso de eletrônica I para então 

transmiti-las à plataforma do LATIC. Futuramente deseja-se aprimorar o conteúdo 

de vídeos abordando os programas de simulação e também os equipamentos do 

laboratório, apresentando-os previamente antes das aulas práticas. 

 
E-mail: evandro.2004@gmail.com 
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ELETRIFICAÇÃO DE FROTAS DE ÔNIBUS EM PROL DA MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Sistemas Elétricos de Potência 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIZ ARTUR PECORELLI PERES 

Estagiário(s):  
Daniel de Souza Cintra Barbosa 

 
Os temas apresentados no evento UERJ SEM MUROS 2019 estão embasados pelo 

projeto Integração de Veículos Elétricos Rodoviários aos Sistemas de Energia. Desta 

forma, este trabalho apresenta os sistemas de energia para suprimento ao transporte 

sustentável com foco na tração elétrica rodoviária de ônibus públicos. Visa, portanto, 

analisar as tecnologias e o comportamento das frotas destes veículos atuando nos 

centros urbanos. Desta forma, a questão da mobilidade e do transporte público 

procura através da utilização de ônibus elétricos diminuir os graves impactos à saúde 

a que a população está exposta devido às emissões atmosféricas dos veículos 

tradicionais à combustão interna. Estudos de medicina social identificam estes 

malefícios e suas consequências decorrentes da exposição aos gases tóxicos que 

também agridem o meio ambiente, inclusive no que tange às mudanças 

climáticas.Trata-se, portanto, da utilização dos sistemas de propulsão veicular 

rodoviária que passa a ser eletrificado. Neste contexto, está em curso uma mudança 

de paradigma inexorável e irreversível no modo de tração dos veículos não mais 

baseado na queima de combustíveis e sim pela utilização maciça da tração elétrica. 

A penetração do uso da eletricidade no século passado começou pela iluminação, 

seguindo-se a motorização elétrica da indústria. A transformação em curso atinge o 

transporte rodoviário e permitirá que as populações, principalmente, dos centros 

urbanos possam desfrutar níveis de qualidade do ar adequados e maior eficiência 

energética uma vez que um veículo elétrico utiliza 1/3 da energia despendida pelos 

veículos atuais em um mesmo percurso. Ela também é decisiva, uma vez que o 

entendimento do Acordo Internacional de Paris de 2015 trata do outro gravíssimo 

problema que afeta o planeta relacionado às mudanças climáticas às quais os gases 

expelidos pelo setor de transporte rodoviário baseado em combustíveis fósseis 

contribuem para os nefastos desequilíbrios identificados. O projeto em questão se 

realiza no âmbito do Grupo de Estudos de Veículos Elétricos – GRUVE da Faculdade 

de Engenharia da UERJ engajado nas temáticas da eficiência energética e do meio 

ambiente proporcionada por esta tecnologia. O GRUVE foi fundado em 2001 vindo a 

se tornar uma entidade reconhecida como Projeto Especial da Faculdade de 

Engenharia da UERJ, conforme declaração do Conselho Departamental número 

22/2005 de 10 de maio de 2005. Este Grupo de Estudos vem realizando projetos de 

pesquisa e desenvolvimento no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 

e de empresas distribuidoras de energia que atuam no Estado do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: lapp_uerj@yahoo.com.br 
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EMPREGO DE EXTRATOS DE CAFÉS NESPRESSO COMO INIBIDORES DE 

CORROSÃO PARA AÇO CARBONO EM MEIO ÁCIDO 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DALVA CRISTINA BAPTISTA DO LAGO 

Estagiário(s):  
Beattriz Guedes de Seixas 

Larissa Paiva Godinho 

 
Inibidores de corrosão são amplamente utilizados pelas indústrias no controle da 

corrosão de metais e ligas. O aço carbono é uma liga bastante empregada 

industrialmente devido a sua resistência mecânica e ao baixo custo. Porém, é 

susceptível à corrosão em meios ácidos, os quais são utilizados na limpeza química 

de produtos de corrosão formados em tubulações de aço carbono. O uso de inibidores 

de corrosão, adicionados ao meio ácido durante o processo de limpeza, é 

imprescindível, a fim de que a superfície do aço carbono não seja danificada. Um 

inibidor de corrosão, além de apresentar alta eficiência de inibição, deve atender às 

normas das agências de controle ambiental, ou seja, ser ambientalmente não 

agressivo. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência 

de extratos aquosos de cafés Nespresso, após a sua utilização, como inibidores de 

corrosão para o aço carbono em HCl 1 mol/L. Ensaios eletroquímicos (Espectroscopia 

de impedância eletroquímica - EIE) foram realizados com corpos de prova de aço 

carbono 1020, imersos em solução de HCl 1 mol/L, na ausência e presença de 20 % 

v/v de extratos aquosos de diferentes cafés Nespresso (Roma, Envivo, Volluto e 

Ristretto). Ensaios de perda de massa foram realizados com corpos de prova de aço 

carbono 1020, imersos (por 2 e 4 h) em solução de HCl 1 mol/L, na ausência e 

presença do extrato aquoso que obteve o melhor resultado nos ensaios de EIE. A 

determinação de compostos fenólicos totais nos extratos aquosos foi realizada 

através da metodologia de Foulin-Ciocalteu. Os resultados dos ensaios de EIE 

mostraram que houve uma redução no processo de corrosão do aço carbono em meio 

de HCl 1 mol/L na presença de todos os extratos aquosos estudados. Os valores da 

resistência à transferência de carga (Rtc) variaram de 267, 52 ohm cm2 (extrato do 

café Roma) a 499, 52 ohm cm2 (extrato do café Ristretto). A eficiência de inibição 

(E.I.) variou de 89,16 % (extrato do café Roma) a 94,19% (extrato do café Ristretto). 

Maiores valores de Rtc e de E.I. indicam que houve uma diminuição no processo 

corrosivo. Assim sendo, conclui-se que entre os extratos estudados, o extrato aquoso 

do café Ristretto foi o que promoveu a maior redução da taxa de corrosão do aço 

carbono em HCl 1 mol/L. Os ensaios de perda de massa com 20 %v/v de extratos 

aquosos do café Ristretto revelaram que o aumento no tempo de imersão ocasionou 

a formação de filmes mais protetores sobre a superfície do aço carbono, com 

eficiência média de inibição de 90,97 % (4h de imersão). O teor de fenóis totais 

variou de 106,76 mg/L (extrato do café Envivo) a 185,09 mg/L (extrato do café 

Volluto), não havendo uma correlação entre o teor de fenóis totais e Rtc. Com a 

realização deste trabalho, pode-se inferir que extratos aquosos de cafés Nespresso 

são potenciais inibidores de corrosão, ambientalmente não agressivos, e desta forma, 

contribui-se com o reaproveitamento dos resíduos gerados após a utilização de 

cápsulas Nespresso. 
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ESTUDO DA COMPRESSIBILIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Saneamento Básico 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA GHISLANE HENRIQUES PEREIRA VAN ELK 

Estagiário(s):  
Taina Maria Fidelis Santana 

 
O maior desafio da gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil atualmente é a 

disposição final, pois aproximadamente 41,6% dos municípios brasileiros vazam seus 

resíduos em locais inadequados, clandestinos, sem recobrimento e controle de 

resíduos, impermeabilização, drenagem de lixiviados e gases (ABRELPE, 2016) .A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei Federal 12.305/2010 

recomenda o fim da disposição inadequada em lixões e aterros controlados e que os 

novos aterros sanitários só recebam rejeitos, ou seja, aqueles materiais que não 

podem ser reaproveitados e/ou reciclados. O Brasil perfila-se entre os maiores 

consumidores mundiais, alcançando o 5° lugar no mundo, gera 71,3 milhões de 

toneladas por ano de resíduos de acordo com o inventário da ABRELPE 2016 e 85% 

da população brasileira vive nas cidades. Dentro deste contexto surge a necessidade 

de encontrar áreas para a construção de aterros sanitários, já que qualquer sistema 

de gestão integrado de resíduos sólidos o aterro é o elemento final obrigatório. Hoje 

em dia há uma grande dificuldade de encontrar áreas para aterros sanitários, 

principalmente nos grandes centros urbanos. Por isto os aterros são cada vez mais 

altos, podendo atingir até 160 metros de altura, evidenciando a necessidade de 

investigar a compressibilidade tanto da massa de resíduos, como da fundação, com 

vistas a preservar a estabilidade dos taludes e garantir a segurança do 

empreendimento. Existe também a preocupação de aproveitar a área após o 

encerramento das atividades de recebimento de resíduos. Não se pode impedir o 

desenvolvimento de uma determinada área porque antes foi ocupada por um aterro 

sanitário ou lixão. Construir em áreas deste tipo é bastante difícil e oneroso, devido 

a composição fortemente heterogênea do material que induz recalques diferenciados 

e de longo prazo, além de riscos de explosão. Os fatores que afetam a magnitude e 

velocidade de recalques em resíduos sólidos são a densidade inicial, quantidade de 

matéria orgânica, altura e sobrecarga adicional, nível de lixiviados e fatores 

ambientais como umidade, temperatura e produção de biogás. Pretende-se com o 

presente projeto conhecer o comportamento compressivo dos resíduos sólidos; 

promover o conhecimento e o progresso técnico-científico através da publicação dos 

resultados em relatórios, revistas e congressos científicos e finalmente consolidar 

informações de comportamento compressivo dos aterros brasileiros com vistas a 

obter tendências de caráter universal e assegurar a estabilidade dos seus taludes. 

Com base nos resultados dos ensaios realizados, se fará uma previsão dos recalques 

em longo prazo do aterro empregando os modelos de compressibilidade Sowers 

(1973), Ling et al. (1998), e Meruelo (1995) e Oweis (2006). 
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GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS: 

ESTUDO PARA VIABILIZAÇÃO DO EMPREGO DE ÁGUA DE CHUVA PARA 

ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DO CAMPUS 

MARACANÃ - UERJ 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELO OBRACZKA 

Estagiário(s):  
Lorena de Castilho Carvalho 

Luanne Faria Sanches 

 
O objetivo geral é o Desenvolvimento de maior conscientização ambiental e 

desenvolvimento de uma cultura acadêmica com maior preponderância do viés 

ecológico e ambiental, com enfoque na gestão sustentável dos recursos hídricos 

através do emprego de fontes alternativas de abastecimento e no uso mais racional 

da água. Com essa finalidade objetiva-se desenvolver as etapas de um projeto piloto 

para captação e aproveitamento de água das chuvas para usos não potáveis tais 

como lavagem de áreas comuns como pátios, hall e corredores, lavagem de veículos 

e equipamentos, irrigação e rega de jardins e áreas verdes, descargas dos sanitários, 

entre outros, projeto esse a ser elaborado para implantação em área prioritária a ser 

identificada no Campus da UERJ do Maracanã, visando entre outros benefícios uma 

maior racionalização do uso e a redução das contas de água (e esgoto) da 

Universidade. Em um 1ª abordagem, adotou-se a garagem como local prioritário para 

implantação do projeto piloto - Além desse objetivo, há ainda outros, discriminados 

a seguir: b) Aprofundamento do estudo das metodologias disponíveis de 

aproveitamento de água da chuva; Desenvolvimento de novas tecnologias e 

procedimentos que possam ser adaptados aos sistemas de infraestrutura e 

instalações prediais existentes com enfoque em áreas públicas; d) 

Divulgação/Implementação do uso das aguas de chuva como fonte alternativa de 

abastecimento de água, especialmente para fins não potáveis; d) Maior interação 

entre professores, pesquisadores e alunos através do desenvolvimento do trabalho 

de pesquisa; incluindo desenvolvimento de parcerias e cooperação entre os diversos 

Departamentos e Faculdades da UERJ, além de instituições e órgãos que possuam 

aderência com o tema tais como CEDAE, RIOAGUAS, AGENERSA, CREA e outras, bem 

como empresas que atuam na área como TIGRE, AMANCO, VESTERGAARD, Nova 

Hidrologia e outras; f) Geração de dados e subsídios técnicos e científicos para 

desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso de graduação, teses e 

dissertações de pós-graduação bem como para a elaboração de trabalhos técnicos 

para publicação em revistas e periódicos; O dimensionamento para instalação de 

reservatórios de águas pluviais vem apresentando bons resultados e os valores 

encontrados até agora nos faz perceber que o sistema é extremamente viável de 

acordo com as primeiras análises realizadas pelo grupo de pesquisa. O 

monitoramento inicial já apresenta resultados qualitativos que atendem os 

parâmetros exigidos pela NBR 15527, e esses valores qualificam e atribuem mais 

importância e valor no desenvolvimento do estudo. Através destes estudos iniciais é 

possível verificar o potencial de redução de consumo de água da concessionária que 

pode ser realizado com a implantação do sistema de captação de águas pluviais na 

garagem da instituição. 
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HIDRÁULICA DE ALTA PERFORMANCE 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Fenômenos de Transporte 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUIZ CARLOS CORDEIRO JUNIOR 

Estagiário(s):  
Bruno Figueiredo Teixeira 

Jonatas Durante Lopes 

Ruan Miguel de Melo Fenna 

 
A visualização e a percepção discente no dimensionamento hidráulico para análise do 

comprimento característico em tubulações, nem sempre são realizadas de forma 

clara e efetiva. Uma atividade experimental visa o contato físico e a aplicação prática 

dos conceitos que são abordados em sala de aula. Nessa perspectiva, tais atividades 

têm como finalidade a superação das dificuldades nas disciplinas teóricas, sendo a 

contribuição destes circuitos muito enriquecedora para o conteúdo do curso. Da 

mesma forma, os alunos são estimulados a desenvolver análise experimental na 

solução do problema prático proposto. Para atender a este objetivo, o Laboratório de 

Mecânica, Hidráulica e Pneumática dispõe de quatro bancadas didáticas: Duas 

bancadas de baixa pressão, sendo uma delas com dois circuitos hidráulicos 

espelhados (PVC e ferro galvanizado) alimentados por uma bomba centrífuga com ¼ 

cavalo e outra com duas turbinas Pelton alimentadas por uma bomba centrífuga de 

1 cavalo, ambas contendo o circuito do tubo de Venturi para o correto cálculo da 

vazão. E outras duas bancadas de alta pressão: Uma bancada industrial doada por 

uma empresa privada, onde os alunos estagiários trabalharam em um memorial 

técnico, e outra bancada móbil que está sendo montada atualmente pelos alunos e 

técnicos. Os experimentos foram projetados a fim de propiciarem uma melhor 

compreensão e terem uma boa área de interação tabular, buscando maior 

entendimento e permitindo análise comparativa entre os circuitos de diferentes 

materiais submetidos a diferentes condições de pressão, vazão e temperatura. A 

proposta consiste na utilização de simulações para o correto dimensionamento de 

sistemas de bombeamento, utilizando os tipos de conexões, os comprimentos 

característicos, a altura manométrica total, os diversos acessórios que compõem os 

circuitos, e nas devidas análises de rugosidades das paredes destes tubos e perda de 

carga que isso representa. As simulações permitem ao estudante centrar-se na 

essência do problema, tornando mais eficiente o entendimento dos conteúdos 

propostos em cada situação. Além disso, o monitoramento e controle em tempo real 

dos manômetros possibilita a validação dos dados encontrados experimentalmente, 

permitindo, desta forma, uma melhor compreensão dos fenômenos. A conclusão 

dessa atividade nos fez perceber que ofertar de um experimento prático ao aluno, 

propicia a aplicação de seus conhecimentos teóricos, cria um ambiente de alto nível 

de concentração e envolvimento, além de contribuir para sua capacidade crítica na 

abordagem de problemas reais. 
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IMOBILIZAÇÃO DE LIPASES EM ALUMINOSSILICATOS E REDES 

METALORGÂNICAS 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Processos Industriais de 

Engenharia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARTA ANTUNES PEREIRA LANGONE 

Estagiário(s):  
Joao Victor Viana da Silva 

 
A constante busca por combustíveis de fontes renováveis e sua produção em 

processos controlados, sem a geração de rejeitos indesejados, leva ao interesse 

científico e industrial da pesquisa na área de catálise enzimática. O biodiesel, mistura 

de ésteres alquílicos, é um biocombustível que pode ser obtido através das reações 

de transesterificação de óleos vegetais ou de esterificação de ácidos graxos com 

álcoois de cadeia curta catalisadas por enzimas, tais como as lipases. Entretanto, o 

processo usando preparações enzimáticas líquidas pode levar a mudanças 

conformacionais da enzima, prejudiciais para sua atividade, além de dificultar a 

reutilização do biocatalisador. Já na catálise enzimática heterogênea, após o processo 

de imobilização, as enzimas encontram-se incorporadas na estrutura de suportes 

insolúveis frente ao meio de reação, possibilitando o seu reuso e, geralmente, 

resultando em um catalisador mais ativo e estável. Portanto, neste trabalho foi 

investigada a imobilização das lipases CALB e Palatase (Novozymes Latin America) 

em aluminossilicatos (Siral 40 - sílica-alumina com razão Al2O3 : SiO2 de 60:40 e 

Siral 20 - sílica-alumina com razão Al2O3 : SiO2 de 80:20) e nas redes 

metalorgânicas MIL-53(Al) e MIL-101(Fe), polímeros de coordenação sintetizados a 

partir de seus precursores metálicos e de ligantes orgânicos multidentados. Os efeitos 

da concentração proteica (mg mL-1), do tempo (2 e 24 h) e da temperatura (13 e 

25 ºC) foram avaliados na imobilização das lipases comerciais com Siral. Os efeitos 

do tipo de suporte e do tipo de imobilização (adsorção ou encapsulamento in-situ) 

foram investigados para os suportes metalorgânicos. Todas as imobilizações foram 

conduzidas com a preparação enzimática comercial diluída em tampão fosfato 5 mM 

a pH 7. Maiores atividades de esterificação foram alcançadas para os biocatalisadores 

suportados em Siral preparados à temperatura ambiente. Eficiências de imobilização 

semelhantes foram observadas após 2 ou 24 h de imobilização. A eficiência de 

imobilização diminuiu com o aumento da concentração para a lipase CALB e o modelo 

de Langmuir se adequou aos dados experimentais obtidos. Para esta lipase, os 

maiores valores de atividade hidrolítica e de esterificação foram obtidos para o 

biocatalisador preparado na solução a 1 mg mL-1. Em relação aos suportes 

metalorgânicos, o método de encapsulamento permitiu eficiências de imobilização 

próximas a 100%, após 2h, para as duas lipases testadas. Para Palatase, o suporte 

metalorgânico MIL-53(Al) apresentou uma eficiência de imobilização igual a 99%, 

maior do que as eficiências observadas com Siral 20 (86%) e Siral 40 (52%). 
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MODELAGEM COMPUTACIONAL E AUTOMAÇÃO UTILIZANDO 

MICROCONTROLADOR ARDUINO. 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Projetos de Máquinas 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 
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Camile Mansur Mansur 
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Neste projeto visamos por oferecer difusão e aplicação de tecnologias para 

automatização de múltiplos mecanismos de engenharia, através da aplicação de 

modelagem computacional em programação de linguagem “C” ou similares, voltada 

para utilização de microcontroladores do tipo Arduino, com padrões de 

sensoriamentos tradicionais e inovadores. Surge a necessidade de dominar técnicas 

conhecer equipamentos capazes de tornar estes processos independentes, ou quase 

independentes, da ação humana com razoável precisão e confiabilidade de sua 

independência. Os pressupostos teóricos são subsidiados por teorias e linguagens de 

programação próprias dos equipamentos e funções especificas para cada 

componente a ele integrado, e a partir delas o estagiário teve pesquisas de instruções 

da composição didática, gráfica e de comunicação visual para execução das 

atividades alvo deste projeto. Objetivamente neste ano desenvolvemos a automação 

de uma máquina de ensaios de viscosidade de fluidos (viscosímetro) através da 

atuação de arduíno e sensores no controle de força de cisalhamento e de temperatura 

da máquina com geração de gráficos em Phytom além de um ambiente de interação 

entre o usuário e a máquina de ensaios. Houve desenvolvimento de atividade teórica 

e prática com programação em Plataforma Arduíno para criação de rotinas e controle 

de processos, estudando, pesquisando e conhecendo a plataforma e os componentes 

e sensores a ela acopláveis, que recebam e enviem sinais controláveis através do 

microcontrolador. As atividades visaram a criação de rotina e de um produto final 

utilizável e eficiente, paralelamente ao desenvolvimento e aprimoramento da 

capacitação técnico-cientifica do estagiário além de complementar a formação 

acadêmica do estagiário e proporcionar aprofundamento através da sua inserção em 

projetos de atuação por parte do docente coordenador, além de outros projetos que 

demandem automatização dentro da universidade. Desenvolvemos habilidades 

didáticas, pedagógicos e técnicas para execução e apresentação destas atividades, 

de forma que sirvam como ferramentas facilitadoras não apenas dos processos a que 

se destinam, mas também dos aprendizados de futuros usuário ou desenvolvedores. 

No desenvolvimento de suas atividades técnicas e programação o estagiário atuou 

de forma efetiva com liberdade de criação e utilização de criatividade para geração 

de processos. De forma geral aproveitando os equipamentos e projetos em que o 

coordenador atua com as plataformas microprocessadoras e seus sensoriamentos, 

sendo muito interessante a atuação de estagiários nestes projetos de forma que 

possam colaborar e adquirir conhecimento neste ramo da mecânica muito utilizado 

na mecatrônica e robótica, através das mais novas tecnológicas desta área de 

engenharia. A necessidade de automação de processos nas diversas áreas de atuação 

da engenharia mecânica, como eletrônica, elétrica, mecânica dura e mecânica de 

fluidos. 
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MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA CICLOS OTTO E DIESEL 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Fenômenos de Transporte 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 
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LUIZ CARLOS CORDEIRO JUNIOR 

Estagiário(s):  
Joao Pedro Marins Suhet 

Jonatas Durante Lopes 

 
Todo o conhecimento teórico e prático na área de motores é desenvolvido através de 

atividades que motivem os alunos a entender os diferentes conceitos para 

funcionamento desses. O ensino de motores, em geral, não é apenas o estudo de um 

sistema, mas a consolidação de diversas áreas da engenharia, como: máquinas 

térmicas e hidráulica, resistência dos materiais, materiais mecânicos, fenômenos de 

transporte, entre outros. No Laboratório de Motores, Hidráulica e Pneumática existem 

atividades acadêmicas que envolvem motores a combustão interna, que suportam os 

alunos do curso de engenharia. Em uma dessas matérias, é utilizado um motor todo 

instrumentado, onde são analisadas: troca térmica de ambos os radiadores de ar e 

água, temperatura do bloco do motor, temperatura da turbina, rejeição térmica 

veicular do sistema de freio de um caminhão, e também, é feita uma analogia ao 

ciclo termodinâmico. Para que os alunos possam realizar os cálculos necessários para 

o aprendizado, uma placa de aquisição de temperatura é deixada a disposição dos 

experimentos. Na disciplina "Máquinas Térmicas e Máquinas de Fluxo", os alunos 

aprendem, em aula experimental, a montar, desmontar e identificar cada 

componente de um motor de ciclo Otto da Nissan eou Peugeot, assim como para o 

ciclo Diesel em um motor Cummins. Para complemento do Powertrain (conjunto 

motor e transmissão), foi desenvolvido uma bancada de performance para análise e 

estudo da dinâmica veicular, velocidade máxima que o veículo pode atingir, torque 

máximo, diferentes tipos de engrenagens etc. Contém também, uma interface com 

a hidráulica embarcada “móbil”, em que acoplado a um motor vivo, gira uma bomba 

hidráulica acionando três cilindros, dois compactadores e um ejetor, semelhante ao 

do caminhão coletor de resíduos. Além de manutenções preventivas e corretivas, que 

são realizadas pelos próprios estagiários, bolsistas e voluntários, os próximos passos 

para o Laboratório na área de motores é desenvolver aulas práticas e apostilas da 

bancada de performance veicular, para dar suporte durante as aulas experimentais 

e ajudar nas avaliações teóricas. Há, também, a proposta de criação de uma bancada 

educacional para um motor diesel dando maior flexibilidade para montagem e 

desmontagem deste motor e, por fim, análise de dimensionamento de um sistema 

de refrigeração “radiador”, e assim, fazendo com que a experiência e vivência dos 

alunos com a área experimental seja aperfeiçoada, além de fazer com que os alunos 

ganhem maturidade e competência para se relacionar e atuar na indústria. 
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MAPA DE OPORTUNIDADES EM ENGENHARIA COMO FERRAMENTA 

ANTIEVASÃO E DE EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
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Miguel de Oliveira Campanário Uchôa 

 
Cursos de engenharia sofrem com a evasão devido a diversos fatores, alguns ligados 

diretamente ao próprio curso, enquanto outros, de caráter externo a academia, 

ligados ao crescimento do país, necessidades de mercado entre outros aspectos 

contextuais. A Faculdade de Tecnologia, criada para atender a demanda de 

engenheiros em uma região em desenvolvimento, com seus cursos de Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia Química, sofreu, particularmente 

nos últimos anos, com fatores externos a perda de alunos e a baixa procura por parte 

de candidatos por vestibular. Conquanto haja preocupação com a evasão em cursos 

de Engenharia, há necessidade e oportunidade para melhoria contínua e busca por 

uma formação de excelência. Neste contexto, um amplo mapeamento de 

oportunidades e ações em execução foi realizado por meio de questionário enviado a 

egressos, ao corpo docente e discente da unidade acadêmica. A integração de 

disciplinas e conhecimentos e o aprendizado por projetos são, simultaneamente, 

ferramentas fundamentais como também metas para melhoria da qualidade da 

formação. Valores essenciais, habilidades e competências de um engenheiro recém 

formado puderam ser levantados por meio da avaliação feita, em particular, por 

profissionais da região, indicando ações necessárias e ajustes ao corpo docente bem 

como oportunidades de formação complementar às aulas e disciplinas. Pretende-se 

assim, dar a unidade uma base para criação de um programa de formação 

complementar, consistindo de cursos de extensão, integração de conhecimentos, 

facilidade de acesso do estudante às linhas de pesquisa e projetos desenvolvidos na 

unidade, apoio a iniciativa discente, entre outras ações que permitam o 

desenvolvimento de habilidades fundamentais que um engenheiro de qualidade 

precisa ter para enfrentar todos os desafios inerentes à profissão. A integração com 

profissionais e empresas também são uma ferramenta importante para trazer 

problemas reais para a academia, validação externa da excelência na formação e 

fortalecimento da UERJ como agência de desenvolvimento. A meta é estabelecer um 

processo de proximidade que permita a participação externa em eventos e ações 

como ciclo de palestras, competição de projetos ao longo da vida acadêmica discente 

e nos cursos complementares onde seriam abordados temas como comunicação e 

postura profissional, ética, resolução de problemas e temas técnicos não comumente 

abordados nas disciplinas. O levantamento estabelecido mostra também o potencial 

de integração entre disciplinas de graduação e entre disciplinas e projetos já 

estabelecidos na unidade, importante ação principalmente voltada para os primeiros 

dois anos (básico) os cursos onde é notório o desinteresse e desânimo de alunos 

devido a elevada carga horária em disciplinas que estabelecem conceitos básicos e 

fundamentais à engenharia, contudo sem visão clara do emprego deste 

conhecimento e prática da profissão. 
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PRECURSORES LAMERARES PARA A OBTENÇÃO DE CATALISADORES PARA 

REAÇÕES DE REDUÇÃO DE NOX E DE OXIDAÇÃO DESIDROGENANTE DO 

PROPANO 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FATIMA MARIA ZANON ZOTIN 

Estagiário(s):  
Sabrina Gonçalves de Oliveira 

 
As estruturas Φ são compostos lamelares constituídos por dois metais de transição, 

um divalente (Zn2+, Cu2+, Ni2+, Ca2+ e Mg2+) e outro penta ou hexavalente 

(Mo6+ ou V5+). Possuem cátions monovalentes de compensação interlamelares 

(NH4+) para manter a neutralidade, ou moléculas de água. Precursores lamelares 

têm a vantagem de produzir óxidos com uma melhor distribuição dos diferentes 

metais, e em muitos casos, com áreas específicas relativamente altas. As sínteses 

basearam-se nos métodos de coprecipitação e hidrotérmico. Os materiais 

precursores foram preparados a partir de metavanadato de amônio (NH3VO3), 

nitrato de zinco (Zn(NO3)2.6H2O), heptamolibdato de amônio 

((NH4)6Mo7O24.4H2O), hidróxido de amônio (NH4OH), nitrato de magnésio 

(Mg(NO3)2.6H2O), nitrato de cálcio (Ca(NO₃)₂.4H₂O), nitrato de níquel 

(Ni(NO3)2.6H2O), nitrato de cobre (Cu(NO3)2.3H2O), todos VETEC.Os materiais 

obtidos foram caracterizados pelas técnicas de análise térmica, espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier, difração de raios X, com a identificação 

das fases sendo realizada pela base de dados de estruturas cristalinas ICSD ou pelo 

programa JADE, e microscopia eletrônica de varredura para analisar a topografia da 

superfície, composição e cristalografia dos precursores. Os catalisadores foram 

testados na reação de desidrogenação oxidativa do propano (DHOP) que é um 

processo alternativo para a produção de propeno. Os catalisadores contendo cobre 

foram testados na reação de redução de NO pelo CO. Uma das primeiras 

possibilidades investigadas para eliminar cataliticamente o NO dos gases de exaustão 

automotiva foi o uso de CO como agente redutor. A reação de redução do NO pelo 

CO é muito estudada, pois as duas espécies envolvidas são poluentes atmosféricos 

que reagem entre si formando nitrogênio e dióxido de carbono.Com base nos 

resultados, concluiu-se que foi possível sintetizar materiais nos sistemas Zn-Mo e V-

M (M:Zn, Ni, Cu) com estrutura de fase Φy e Φz. Foi confirmada a formação de 

estruturas do tipo Φy nos precursores contendo Zn-Mo e estruturas do tipo Φz nos 

precursores contendo Zn-V. O precursor ZnVS11 preparado pelo método de 

coprecipitação exibiu uma alta cristalinidade e pureza. O método de coprecipitação 

foi mais favorável para obter as fases Φy e Φz puras. No TGA/DTA foi observada a 

perda de massa até aproximadamente 500°C, perda essa que variou conforme o 

precursor. Na espectroscopia de absorção na região do infravermelho foram 

observadas banda referente ao estiramento da ligação OH das moléculas de água de 

hidratação e deformação angular das ligações das moléculas de água. Foram 

encontradas também bandas da ligação H-N-H dos íons amônio adsorvidos e ao 

estiramento assimétrico de V(T)-O-Zn(O) e V(T)-O-V(T). O catalisador NiVS1 foi o 

que mostrou melhor desempenho catalítico na reação de DHOP, porém não 

apresentou boa seletividade. O CuVS1 não apresentou bons resultados na redução 

de NO para CO, pois, o cobre foi pouco incorporado na amostra. 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS DE NI-CO E CU-CO POR 

SÍNTESE HIDROTÉRMICA PARA POSTERIOR APLICAÇÃO EM ELETRODOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DEBORAH VARGAS CESAR 

Estagiário(s):  
Sarah Regina Liberio de Lima 

 
Os óxidos formados por metais de transição são materiais que apresentam potencial 

aplicação em sistemas para produção e armazenamento de energia. Dentre estes o 

Co3O4 apresenta-se como material bastante estudado, tendo em vista a 

possibilidade de aplicação como sensor de gases, catalisador, semicondutor 

magnético e precursor no preparo de anodos de baterias recarregáveis de íon–Li. A 

adição de um segundo metal à estrutura do espinélio Co3O4 acarreta um aumento 

na atividade eletrocatalítica. Portanto a formação do óxido misto resulta em 

modificações em sua estrutura e, consequentemente, em seus padrões de 

reatividade, permitindo a obtenção de um material com propriedades eletrônicas 

únicas. O presente trabalho apresenta um estudo da síntese e caracterização físico-

química de óxidos mistos formados por Ni-Co e Cu-Co que posteriormente serão 

depositados na superfície de substratos de níquel eletrolítico para a produção de 

eletrodos aplicados como capacitores. Óxidos mássicos de Ni, Cu e de Co, mono- e 

bimetálicos, nas relações 1:2 foram preparados a partir da síntese hidrotérmica a 

100°C por 12h em reator de aço inox (PTFE). A caracterização por difração de raios-

X (XRD) mostrou a formação dos óxidos de Ni com estrutura cristalina semelhante a 

bunsenita e de Co, como Co3O4 com estrutura de espinélio. O óxido de cobre como 

CuO formou a fase tenorita. Os óxidos mistos formados foram o NiCo2O4 e o 

CuCo2O4, ambos com estrutura de espinélio. O cálculo do tamanho médio de 

cristalito, usando a equação de Scherrer, mostraram que os óxidos mistos formados 

apresentaram valores de 0,121 nm para o NiCo2O4 e 0,163 nm para o CuCo2O4. A 

análise das amostras por microscopia eletrônica de varredura (SEM) dos óxidos 

monometálicos demonstrou a formação de estruturas com morfologias bastante 

distintas entre si; o NiO é formado por esferas aglomeradas, o CuO obtido possui a 

forma de bastões, enquanto o Co3O4 de flores, com pétalas de espessura 

nanométrica. A introdução de um segundo metal na rede cristalina do Co3O4 

acarretou modificações na morfologia inicialmente observada para esse óxido, 

principalmente quando o Cu foi adicionado. A morfologia de flores ficou pouco 

evidente, dando lugar a esferas. Os resultados obtidos demonstraram que o método 

hidrotérmico permite a obtenção de óxidos monometálicos de Ni, Cu e de Co com 

morfologias características, enquanto a adição de um segundo metal à estrutura de 

espinélio do óxido de Co acarretou mudanças na morfologia inicialmente observada. 

A continuidade do estudo envolve a obtenção de compósitos à base de grafeno e os 

óxidos Ni-Co e Cu-Co. 
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UIRAPURU X: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 

MICROFLUORESCÊNCIA DE RAIOS X PORTÁTIL ABRASILEIRADO 

Área temática: Engenharias / Engenharia nuclear / Aplicações de Radioisótopos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: INSTITUTO DE FISICA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCELINO JOSE DOS ANJOS 

Estagiário(s):  
Danilo Oliveira Mansur 

 
A idéia principal deste projeto foi desenvolver um sistema de micro fluorescência de 

raios X (microXRF) abrasileirado e competitivo com os sistemas comerciais 

existentes. Assim, o nome escolhido Uirapuru X foi totalmente proposital. Uirapuru é 

uma palavra de origem Tupi-guarani que significa “pássaro mágico”, símbolo mágico 

que se transforma. Analogia bem apropriada para um sistema de espectrometria de 

raios X inovador. O sistema Uirapuru X; além de gerar tecnologia na área de 

espectrometria de raios X, tem como finalidade desenvolver uma tecnologia 

essencialmente brasileira em sintonia com os avanços tecnológico em espectrometria 

de raios X no exterior. A microXRF representa uma forma relativamente especializada 

de análise por XRF, que tem se tornando cada vez mais adotada em aplicações em 

várias áreas da ciência e tecnologia por causa de suas capacidades analíticas únicas 

e da natureza complementar dos resultados obtidos com outras técnicas analíticas 

que usam microsonda. O sistema de microXRF foi totalmente desenvolvido pelo 

Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas (LIETA) do 

IFADT/UERJ e denominado Uirapuru X. O sistema consiste em três módulos 

integrados: tubo de raio X e um detector semicondutor do tipo SiPin, sistema de 

controle baseado no microcontrolador Raspberry pi e um sistema mecânico com 

movimentos microcontrolados nos eixos cartesianos x,y,z O microprocessador, 

Raspberry pi, foi utilizado para gerenciar e integrar todos os módulos, como também, 

automatizar a coleta e análise de dados. O Raspberry pi foi utilizado devido ao seu 

baixo custo, baixo consumo de energia e seu pequeno tamanho, permitindo a 

portabilidade sem perder poder de processamento. O Uirapuru X possui uma interface 

de usuário gráfica por meio de um website. O controle do site permite que o usuário 

final realize medidas microXRF por qualquer dispositivo com navegador da web 

disponível. O sistema ainda está em seu modo de "teste beta". Algumas melhorias 

estão sendo feitas para sua versão final, como o arranjo experimental definitivo e o 

tratamento de dados feitos diretamente no equipamento sob PyMca em execução. 

Uma aplicação foi realizada na análise de uma moeda de um peso mexicano. O 

sistema de controle denominado SIC- Sistema Integrado de Controle foi patenteado 

(MANSUR, D. O.; Da COSTA, D. S. S.; ANJOS, M. J. SIC- Sistema Integrado de 

Controle. 2018. Patente: Programa de Computador. Número do registro: 

BR512019000091-9, data de registro: 11/11/2018, título: "SIC- Sistema Integrado 

de Controle", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial. Os primeiros resultados foram submetidos para uma revista Internacional 

(IEEE Access: The Multidisciplinary Open Access Journal) com o título “Micro-XRF 

analysis technique system development based on Raspberry Pi® “. 
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IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE RESENDE PARA APLICAÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR 

Estagiário(s):  
Carolyne da Silva de Castro 

 
Um grupo de professores da Faculdade de Tecnologia (FAT) da UERJ, vem 

implementando a Educação Empreendedora por meio das metodologias ativas de 

aprendizagem nas disciplinas, como a sala de aula invertida, a aprendizagem 

baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas. Neste contexto surgiu 

este projeto, com o objetivo de motivar os alunos e professores da rede pública, 

neste caso uma ONG na cidade de Resende (que trabalha com crianças do ensino 

fundamental, no contra turno da escola), onde os alunos do curso de Engenharia de 

Produção participam da rotina da ONG levando projetos inovadores e aumentando a 

motivação destas crianças. Assim como participar de palestras em feiras e escolas 

para divulgar esse projeto e a nossa querida Uerj. Estes alunos (da ONG) vão entrar 

em contato com um sonho possível de ser alcançado. Os objetivos gerais deste 

projeto são desenvolver a iniciação à docência por meio de projetos e oficinas com 

foco na educação empreendedora e do aprender fazendo (“learning by doing”). Desta 

forma os alunos da Universidade poderão transmitir os conhecimentos adquiridos na 

vida acadêmica para as crianças, como as ferramentas da qualidade, 

empreendedorismo, onde nossos alunos também entrarão em contato com um 

mundo talvez desconhecido para muitos deles. Assim como a iniciação à docência da 

aluna bolsista nas aulas e no suporte aos alunos da eletiva de Empreendedorismo da 

Faculdade de Tecnologia (FAT), por meio das Metodologias Ativas de Aprendizagem 

e da Educação Empreendedora, onde a aluna trabalhará o exercício da docência 

transmitindo o conhecimento adquirido para os alunos das disciplinas. Onde os alunos 

da ONG, os alunos das disciplinas, como a bolsista deste projeto desenvolvam 

habilidades socioemocionais tão necessárias na vida pessoal e profissional dos 

indivíduos. Ganhando habilidades necessárias para o relacionamento humano. 

Preparando e motivando os alunos da ONG para serem os futuros alunos da 

Universidade Pública. As atividades desenvolvidas pela aluna bolsista na ONG e na 

sala de aula da disciplina eletiva de Empreendedorismo, foram baseadas na Educação 

Empreendedora e no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Na ONG 

foram também desenvolvidas atividades lúdicas, como a feira de Ciências e 

atividades esportivas. Na disciplina de empreendedorismo, a aluna apoiou os alunos 

no desenvolvimento do projeto da disciplina. A aluna participou de palestras de 

divulgação da Uerj e participou da feira de Universidades: Uniexpo Vale 2019 em São 

José dos Campos. Os resultados alcançados atingiram os objetivos delineados, 

desenvolvendo a educação empreendedora e a habilidades socioemocionais, 

desejadas no mercado de trabalho. 
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ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO LABORATÓRIO DE HIDROLOGIA E 

HIDRÁULICA 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALFREDO AKIRA OHNUMA JUNIOR 

Estagiário(s):  
Fernanda Felipe da Silva Fonseca 

 
Introdução: A ausência de um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades 

práticas relacionadas às disciplinas de instalações hidráulicas, hidrologia e hidráulica 

impedem o avanço e os estudos acadêmicos na relação teoria e prática. Objetivo: 

Este trabalho tem por objetivo elaborar um projeto básico de instalações hidráulicas 

prediais de água fria e de esgotamento sanitário para compor o Laboratório de 

Hidrologia e Hidráulica (LABHIDRO), na Faculdade de Engenharia da UERJ. 

Metodologia: A metodologia consiste da seleção e adequação de espaço disponível 

ao desenvolvimento de atividades práticas em sala com área superior a 20 m². A 

sala deve compor aparelhos e equipamentos laboratoriais, como bancadas de 

lavatórios, canais hidráulicos, sistema de aproveitamento de águas pluviais, e 

banheiro com peças sanitárias. São projetados ramais e sub-ramais aparentes de 

água fria para a distribuição aos pontos de consumo, como: lavatórios, vaso sanitário 

e chuveiro. O projeto do sistema de esgotamento sanitário deve receber os efluentes 

por meio de ramais de esgoto e de descarga, sob piso elevado ao piso existente, de 

modo a destinar o efluente em tubo de queda em shaft próximo a sala do laboratório. 

A instalação hidráulica predial de água fria tem como referência a NBR 5626/1998, o 

sistema de esgotamento sanitário a NBR 8160/1999 e as instalações prediais de 

águas pluviais a NBR 10844/1989. Prevê-se também a instalação de uma bancada 

de simulação de escoamento para hidráulica de canais de marca ARMFIELD. O estudo 

de bacias experimentais pode ser aplicado em uma bancada experimental de 

processos hidrológicos. Resultados: Para a implementação do projeto de água fria 

estão previstos aproximadamente 50 metros de tubo roscável de ¾”, 15 (quinze) 

cotovelos de 90° de ¾”, 7 (sete) Tês de ¾”, 02 (dois) registros de pressão, 02 (duas) 

válvulas de descarga e 04 (quatro) registros de gaveta. Os aparelhos sanitários 

compreendem a instalação de 02 (dois) chuveiros, 02 (duas) bacias sanitárias, 02 

(dois) lavatórios, e 04 (quatro) torneiras. O projeto de esgotamento sanitário 

consiste de aproximadamente 5 metros de tubo de 40 mm, e 12 metros de tubo de 

100 mm, 02 (duas) junção simples de 100 mm, 03 (três) joelhos de 45° de 100mm, 

02 (duas) válvulas de retenção, 01 (um) Tê de inspeção de esgoto, 02 (duas) junções 

com redução, (duas) junções simples de 40 mm, 04 (quatro) joelhos de 45° de 40 

mm e dois ralos sifonados. O ramal de ventilação está projetado para utilizar 2 metros 

de tubo com um terminal de ventilação, 01 (um) Tê de redução, e 01 (uma) junção 

invertida. Conclusão: Pode-se concluir que esse projeto de instalações hidráulicas 

prediais de água fria e esgoto sanitário irá permitir avanços no desenvolvimento 

acadêmico e científico dos alunos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia 

Ambiental e Sanitária do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente 

(DESMA) da UERJ nas disciplinas de hidrologia, instalações hidráulicas e hidráulica 

em geral. 
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MONITORIA EM HIDRÁULICA TEÓRICA 

Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Engenharia Hidráulica 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA GEORGINA MUNIZ WASHINGTON 

Estagiário(s):  
Larissa Teixeira Marques de Souza 

Thiago Barroso Duarte 

 
O desenvolvimento da disciplina de Hidráulica Teórica consiste na aplicação de 10 

testes, um projeto de abastecimento de água e três provas sem contas, a prova de 

recuperação e a prova final. Antes de utilizar o procedimento de testes semanais e 

de desenvolvimento de projeto o índice de reprovação da disciplina era em torno de 

60%. Com a introdução desta nova metodologia chegamos a dois ou três reprovados 

por período, sempre daqueles que não acompanham as aulas. O projeto trata do 

cálculo da distribuição de água em uma comunidade, onde ele calcula desde a 

população a ser abastecida, as vazões em cada parte do projeto até a qual vazão 

necessária a ser recalcada de um, ou mais mananciais, as redes de abastecimento, 

o reservatório de distribuição desenvolvido, o sistema de recalque e canais, quando 

necessários. Grande parte do projeto é desenvolvido em sala de aula e a presença 

do monitor é de fundamental relevância para o sucesso do resultado que temos 

obtidos, posto que como são divididos em grupo, fica mais fácil dar atenção a todos, 

pois a tarefa de tirar dúvidas é dividida entre o professor e o monitor. Quanto aos 

testes, que são aplicados semanalmente, sempre referentes a matéria ministrada na 

semana anterior, a monitoria tem sido de grande relevância, pois a permanente 

disposição par tirar dúvidas, quer presencialmente ou usando meios eletrônicos, 

prepara melhor os alunos para os testes. A metodologia de aplicação dos testes 

também é diferenciada, pois às vezes fazem primeiro sozinhos e depois repetem o 

mesmo teste em grupo, onde todos devem participar da elaboração da resposta, às 

vezes são em grupos ou individual. Por outro lado, como estudam semanalmente, a 

carga de estudo para as provas é minimizada pelos testes, porém ela é constante e 

constante é a necessidade de tirar as dúvidas. Com o Monitor, tanto as dúvidas dos 

testes quanto do projeto, podem ser sanadas com uma periodicidade menor, 

elevando, assim o grau de aprendizagem dos alunos. O monitor também está sempre 

revisando a apostila do curso, bem como propondo novos exercícios e sempre à 

disposição para tirar dúvidas. Temos como objetivo melhorar o desempenho dos 

alunos na disciplina, ensinar a trabalhar em grupo, onde eles participam e interagem 

sobre o projeto em elaboração. Todo o processo é orientado pelo professor que 

supervisiona as atividades do monitor, discutindo os novos exercícios. O monitor tirar 

dúvidas dos alunos em horários pré-estabelecidos, ou, como já dito, por e-mail, 

auxilia no desenvolvimento do projeto de hidráulica, auxilia na resolução de 

exercícios passados extraclasse, gerencia os grupos de estudo e revisa as apostilas 

da disciplina. Avaliação bimestral pela orientadora e pesquisa de satisfação junto aos 

discentes avaliando a disponibilidade e conhecimento da matéria. Espera-se um 

melhor aprendizado da matéria e compreensão do desenvolvimento de um projeto. 

E a iniciação do monitor nas atividades docentes e profissional de engenharia. 
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ESTUDO DE EFICIÊNCIA E PROJETO FOTOVOLTAICO PARA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

Área temática: Engenharias / Engenharia elétrica / Sistemas Elétricos de Potência 

Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PAULO EDUARDO DARSKI ROCHA 

Estagiário(s):  
Vinicius Peixoto Medina 

 
Este projeto foi desenvolvido buscando visualizar os benefícios financeiros 

decorrentes da adoção de geração solar fotovoltaica em um cenário cotidiano. Para 

tal cenário, escolheu-se uma unidade de ensino (UE) localizada no município de São 

Gonçalo, RJ. Para as salas de aula dessa UE, elaborou-se um estudo de eficiência 

energética através de retrofit luminotécnico. Em seguida, foram dimensionados 

sistemas de geração solar fotovoltaica (conectados à rede e isolados) para o 

estabelecimento de acordo com as condições de consumo anteriores e posteriores ao 

retrofit. Além de englobar o que foi citado no tópico anterior, o uso desses sistemas 

em uma instituição de ensino torna-se importante para que jovens entendam sobre 

as fontes de energia alternativas e vejam sua aplicação de uma forma palpável. 

Sendo assim, tem-se o uso de um sistema de geração pouco agressivo ao ambiente, 

que reduzirá os gastos com energia e que promoverá a conscientização das pessoas 

a respeito da tecnologia. A geração de energia elétrica por meio de sistemas 

fotovoltaicos tem se tornado cada vez mais competitiva devido à redução de custos 

dos equipamentos que compõem estes sistemas, ao aumento das tarifas de energia 

elétrica e ao constante aumento da eficiência de módulos solares. Considerando o 

exposto, o presente trabalho foi elaborado objetivando visualizar os benefícios 

financeiros decorrentes da adoção de geração solar fotovoltaica para suprir, parcial 

ou integralmente, o consumo de energia elétrica de uma instituição de ensino. 

Inicialmente, utilizando o software DIALux, realizou-se um estudo de eficiência 

através de retrofit luminotécnico nas salas de aula, onde as lâmpadas tubulares de 

descarga fluorescentes foram substituídas por lâmpadas de tecnologia LED (light 

emitting diode), mantendo o mesmo nível de iluminamento. Em seguida, através do 

software PV*SOL, foram dimensionados dois sistemas on grid e dois off grid, cada 

um considerando o cenário anterior ao retrofit e posterior ao retrofit. De posse dos 

dados de consumo mensal da unidade de ensino durante o período de um ano, os 

sistemas conectados à rede foram projetados para alimentar todo este consumo, 

subtraindo-se o consumo mínimo referente ao custo de disponibilidade da energia. 

No caso dos sistemas isolados, os mesmos foram projetados para alimentar o 

consumo de iluminação do local durante a noite através de um banco de baterias. Ao 

final deste projeto, foi realizada uma análise buscando identificar a viabilidade 

econômica do empreendimento. Palavras-Chave: Eficiência energética. 

Luminotécnica. Geração fotovoltaica. Microgeração. 

 
E-mail: pauloedurocha@gmail.com 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO PORTUGUÊS PARA 

REFUGIADOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
POLIANA COELI COSTA ARANTES 

Estagiário(s):  
ANA LUÍSA GITIRANA GOMES 

 
O vigente projeto Português para refugiados tem como objetivo principal o ensino de 

língua portuguesa e a aproximação da cultura brasileira para com as culturas dos 

países daqueles que buscaram o Brasil como refúgio; alguns recém-chegados ao Rio 

de Janeiro, já outros, com um tempo maior de permanência. Neste projeto, a editora 

Cáritas tem nos dado um excelentíssimo apoio com a finalidade de ajudar o projeto 

na realização da impressão do material didático, material este produzido e editado 

por nós, estagiários. O projeto teve início no ano de 2018 e ao decorrer do mesmo, 

foi produzido um livro repleto de língua portuguesa do Brasil e cultura brasileira. 

Cada estagiário responsável pela produção do material didático disponibiliza suas 

produções em uma pasta do aplicativo Dropbox, para que em cada reunião se discuta 

propostas de alterações e novas ideias de propostas de material. As reuniões sobre 

o andamento do projeto são realizadas mensalmente em uma quinta-feira e nela 

estão sempre presentes os coordenadores do projeto, os estagiários responsáveis 

pela elaboração do material didático, os professores responsáveis pelas aulas 

ministradas com esse material, e com os próprios alunos refugiados, que nos trazem 

um feedback sobre as aulas e nos informam também sobre os temas que eles 

gostariam de ver em sala, ajudando dessa forma tanto os professores estagiários 

que atuam no projeto, quanto os estagiários responsáveis pela elaboração do 

material didático. Procuramos sempre trabalhar com a diversidade de temas na 

elaboração das lições. Temas atuais e situações corriqueiras ganham destaque na 

construção do material, pois isso ajuda de fato os alunos a conseguirem se comunicar 

no dia a dia e entender temas falados no cotidiano, não ficando de fora do que está 

acontecendo ao redor. Quando os alunos participam das reuniões conosco, pedimos 

para que eles tentem se comunicar ao máximo em português, para que desta forma 

eles tenham mais uma oportunidade de treinar o idioma que estão aprendendo. Tal 

fato tem funcionado e o entendimento deles para conosco e de nós para com eles 

tem sido muito satisfatório. Quanto ao material didático, eles mostram ter bastante 

apreço também. Na 18ª semana de graduação mostraremos as produções do 

material didático, falaremos sobre nossa conexão com o projeto, sendo assim, 

abordaremos sobre tudo o que já foi construído em nossa jornada desde o início do 

dele até o presente momento, e, não menos importante, também falaremos sobre 

nossas criações futuras. Esta semana terá como objetivo principal relatar como estou 

me construindo como profissional da educação e atentar sobre as evoluções pessoais 

que até este momento estão me levando a ser o profissional que almejo. Mais um 

desafio que vai me permitir errar e acertar, aprender e ensinar, além de me permitir 

iniciar a construir um futuro, pois para me tornar esse profissional tenho um caminho 

ainda mais longo pela frente. 

 
E-mail: polianacoeli@yahoo.com.br 
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LETRASPRETAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HENRIQUE MARQUES SAMYN 

Estagiário(s):  
Mariana Pereira da Silva Oliveira 

 
O projeto LetrasPretas tem, como principal objetivo, analisar a produção literária, 

intelectual e cultural feminina de autoria negra, sob uma perspectiva que considere 

raça e gênero. Nosso blog, LetrasPretas.com, semanalmente publica resenhas, 

ensaios e relatos de/sobre mulheres negras. Contamos com mais de cem publicações 

e, desde nossa inauguração, mais de quinze mil visualizações. Tendo sido convidada, 

em fevereiro de 2019, para ingressar no grupo como voluntária, somo minha 

presença à de outras dez integrantes, alunas e ex-alunas da UERJ, todas negras e de 

maioria cotista. Para divulgação, criamos uma página no Facebook, na qual 

semanalmente divulgamos os posts do blog, a fim de promover a rápida interação 

com o público e gerar mais visibilidade ao projeto, contemplado com bolsas de 

Estágio Interno Complementar, Iniciação à Docência e, mais recentemente, Extensão 

e Proatec. São diversas as atividades promovidas pelo LetrasPretas, frequentemente 

contando com parcerias. Dentre essas atividades, destaco a primeira em que estive 

presente, a “Semana da Consciência Negra” realizada no Instituto de Letras em 

novembro de 2018, que ofereceu minicursos, oficinas, mesas e rodas de conversas, 

conduzidas pelas integrantes. Em março de 2019, já como integrante efetiva do 

projeto, participei de uma atividade de acolhimento voltada às calouras e aos 

calouros, conduzindo uma conversa sobre as experiências de alunas e alunos negros 

e cotistas na Universidade. Também participei da confecção de um mural, no hall do 

Instituto de Letras, em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 

março do ano passado. Após a destruição do mural, fizemos colagens, por todo o 

bloco F do Instituto, de cartazes com denúncias do genocídio do povo negro. Ainda 

no mês de abril, fui uma das representantes do LetrasPretas no evento “Blackface é 

racismo”, semana de intervenções e atividades organizada por alunas negras e 

alunos negros da UERJ, na qual atuei como membro da organização. Em abril, 

participei da conversa com o jornalista Tom Farias, autor da mais recente biografia 

de Carolina Maria de Jesus, escritora que abordei em resenha do livro “Quarto de 

despejo”, publicado no blog. Outras importantes atividades do LetrasPretas, neste 

ano, incluem a gravação do programa de rádio LetrasPretas (produzido em parceria 

com o CTE/UERJ, já em sua terceira temporada); as conversas com as escritoras 

Cidinha da Silva e Eliana Alves Cruz (parceria com o Centro de Estudos 

Interculturais); e a primeira edição da série “LetrasPretas convida”, em abril, na qual 

recebemos a escritora Lubi Prates para uma conversa sobre seu livro “Um corpo 

negro”. Podemos concluir, portanto, que o LetrasPretas, para além de sua importante 

atuação em favor da produção intelectual e literária de mulheres negras, também 

contribui para a permanência e o acolhimento de alunas e alunos negros no espaço 

acadêmico, constituindo ademais um importante agente no preenchimento de 

lacunas na formação de pessoas negras. 

 
E-mail: marquessamyn@gmail.com 
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O CONDOREIRISMO DE CASTRO ALVES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
AMOS COELHO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Monique Santos Ferreira 

 
O Condoreirismo de Castro Alves Monique Santos Ferreira (Instituto de Filosofia 

Ciências Humanas (IFCH) História) O trabalho tem como objetivo analisar a obra “O 

Navio Negreiro” de Castro Alves. O poeta considerou os fatos históricos do Ocidente 

como fronteiras da verdade em relação política social no Brasil para falar sobre as 

relações humanas e imagens que ele tinha sobre do mundo. Castro Alves foi 

influenciado pelo francês Victor Hugo, o que se denomina Condoreirismo, ou seja, 

alçar voo nas alturas de um condor: ave característica dos picos dos Andes pois há 

semelhanças estilísiticas com frequentes usos de expressões altissonantes como: 

vento, oceano e tempestade. O autor carrega características românticas como 

exagero, liberdade criadora, dando valor da paisagem e subjetivismo. Castro Alves 

foi homenageado pelo Centenário, suas obras com traduções em outros idiomas, o 

imortalizou. É nome bastante conhecido por ter em ruas, praças, monumentos 

públicos. Mas o ponto principal desta pesquisa é divulgar uma leitura segura dessa 

obra, através de uma análise dos elementos linguísticos. O poema “O Navio Negreiro” 

é um poema é bastante conhecido, foi escrito em 1869, quando jovem poeta tinha 

22 anos. É exatamente importante analisar também o contexto histórico do período, 

onde o Brasil tem como economia base escravista. As hierarquizações da sociedade 

brasileira eram formadas pelo critério racial, atribuídos de liberdade e propriedade. 

Onde os escravos eram propriedade, a plebe eram os homens livres, não 

necessariamente brancos, mas não era proprietário do escravo. A industrialização, 

como advento da modernidade, não representa o fim da escravidão, pois intensifica 

a escravidão no Brasil. A segunda escravidão foi uma reorganização a adequando 

pelos novos tempos e conjuntura política global econômica do século XIX. A 

escravidão racial concentrada no trabalho braçal pesado teve no seu crescimento 

acelerado na produção café brasileiro, sendo o maior em produtos mundial em 1828. 

Assim estava relacionada com a construção e largos para o desenvolvimento do 

capitalismo. Apesar da proibição do trafico internacional de escravos em 1850, houve 

esta continuidade de práticas escravagistas e o Brasil só veio a abolir a escravidão 

somente em 1888, porém, com persistência escravagista em suas práticas sociais 

ora ostensivas, ora, mais cruelmente, clandestinas. Tivemos diversos debates 

político, de lá para cá, sobre abolicionismo nesse período que o Castro Alves viveu. 

Palavras-chave: poesia; escravidão; história. 

 
E-mail: amoscoelho@uol.com.br 
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CONTOS DO ERA UMA VEZ: CHARLES PERRAULT 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA SILVA MICHELLI PERIM 

Estagiário(s):  
Elen Pereira de Lima 

 
A literatura Infantojuvenil é um campo do saber que tangencia a pesquisa e o ensino, 

produção passível de ser lida por crianças, jovens e adultos, porque é, 

substantivamente, literatura, ou seja, suas produções atendem aos critérios estéticos 

exigidos para essa denominação. O projeto de EIC Trabalhando com a Literatura 

Infantojuvenil tem por objetivo principal conferir maior visibilidade a essa literatura, 

por meio de ações que facilitem o acesso do público a narrativas destinadas à infância 

e à juventude, por download gratuito, disponível no site Publicações Dialogarts, da 

UERJ. O produto a ser alcançado, nesta etapa, é a publicação dos contos do escritor 

francês Charles Perrault, falecido em 1703, e considerado o pai da Literatura Infantil. 

Os contos em prosa foram publicados na obra Histórias ou Contos dos Tempos 

Passados, com Moralidades, em 1697, e, entre eles, estão alguns que fazem parte 

da tradição cultural do Ocidente, como “Chapeuzinho Vermelho”, “Cinderela”, “A Bela 

Adormecida do Bosque”, “O Gato de Botas”, “O Pequeno Polegar”. O trabalho iniciou-

se com a leitura das narrativas em francês e a digitalização de todos contos, 

realizando-se, em seguida, uma tradução inicial para a língua portuguesa. Os contos 

“Chapeuzinho Vermelho”, “As Fadas” e “Barba Azul” foram os primeiros a serem 

trabalhados, o que acarretou a revisão gramatical dos contos traduzidos e a 

adaptação necessária do texto, implicando a opção por determinadas estratégias 

(como a utilização dos travessões nos diálogos de personagens, ao invés do texto 

corrido original). O projeto - cujo objetivo era a publicação dos contos traduzidos, 

por meio de material fidedigno a ser usado em eventos e trabalhos acadêmicos, em 

salas de aula ou em outros espaços de interesse sobre contos de fadas - ampliou-se 

em seu escopo. A proposta atual do projeto é a criação de uma coleção dos contos 

de Perrault em que cada conto, em livro independente, apresente as seguintes 

sessões: texto ficcional bilingue; imagens do conto (ilustrações, pinturas); leituras 

críticas; propostas de utilização dos contos de fadas em sala de aula; biografia do 

escritor; bibliografia de e sobre o escritor. A mudança implicou a revisão do texto em 

francês, a produção de leituras críticas relativas ao texto e às ilustrações pelos alunos 

participantes do GP-CNPq A narrativa ficcional para crianças e jovens: teorias e 

práticas e do Projeto de Extensão 5784 “Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os”. O 

conto “Chapeuzinho Vermelho” está publicado, “As Fadas” encontra-se em fase de 

finalização para ser publicado ainda este semestre, seguindo-se “Barba Azul”. Além 

dessa atividade, houve a participação em congressos e eventos de extensão. As 

contribuições advindas da participação no projeto permitem aprofundar tanto a 

formação acadêmica, quanto a de leitora das narrativas e espera-se contribuir para 

o acesso a textos ficcionais e críticos sobre os contos de fadas de Charles Perrault. 

 
E-mail: reginamichelli@globo.com 
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SABER, DIVULGAÇÃO E DEMOCRACIA: LETRAS INFORMA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CRISTINA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Renan Camara Leite da Silva 

 
A crise que se abate sobre a UERJ e sobre o ensino público de modo geral reavivou 

a consciência de que, além de produzir conhecimento, a Universidade é responsável 

também por divulgar esse saber e, assim, tornar claro seu papel fundamental na 

sociedade. Além de formadora de futuros profissionais em diversas áreas de atuação 

na sociedade, é dentre os muros da Universidade que pesquisas inovadoras se fazem. 

Segundo Marcelo Gleiser (2016), notório cientista brasileiro, a “'divulgação científica 

é fundamental para que o conhecimento humano se expanda” já que “transmitir 

informação científica é criar o diálogo crítico”. Por tal motivo, essas pesquisas 

necessitam estar na pauta da sociedade e por ela serem discutidas para que se crie 

uma memória coletiva da construção do saber, contribuindo para sua democratização 

e definição de adequadas políticas públicas de fomento do ensino e da pesquisa. Se 

na área das Ciências Médicas e Tecnológicas, os produtos por si só possuem um 

impacto mais pontual, na área de Humanas muitas vezes esses impactos não se 

deixam ver de forma tão clara. A interferência nessa distorção por meio de projetos 

como esse, que acentua a validade dos produtos advindos das Ciências Humanas, 

adquire uma importância determinante no sentido de equilibrar as relações de poder 

presentes no processo de divulgação científica. Nesse sentido, a existência do Projeto 

LETRAS INFORMA adquire importância e destaque nesse cenário, por suas várias 

linhas de atuação, tais como: 1) a divulgação de eventos, cursos e pesquisas na área 

de Letras; 2) a confecção de cartazes para a divulgação de congressos, palestras, 

aulas magnas, aulas inaugurais que acontecem no ILE; 3) a elaboração de pequenos 

resumos a cerca dos livros que são publicados pelos professores pertencentes ao ILE 

e, 4) a manutenção do email do instituto, tanto do que mantém um canal de 

comunicação direto com os professores quanto o que mantém contato estritamente 

com os alunos. Com sua atuação tanto na divulgação da variabilidade do curso de 

Letras, através da edição anual do Catálogo de Letras, como na divulgação dos 

acontecimentos na área em murais e nas redes sociais, tais como Facebook e 

Youtube, o projeto vem se tornando referência não só para os alunos e professores 

do Instituto de Letras da Uerj, como também para profissionais e estudantes das 

mais distintas áreas. Desse modo, o Projeto, por meio da criação do canal de vídeo; 

da modernização dos cartazes e de sua disposição nos murais pelos espaços do ILE 

dinamizou as relações do ILE com o público interno e externo, atualizou as redes 

sociais e os murais do ILE em bases contínuas e possibilitou que muitos eventos 

estejam disponíveis ao público, já que agora eles são filmados e disponibilizados no 

canal do Youtube. Desse modo, o Projeto se mostra de valor inestimável para as 

relações do ILE com o público interno e externo e oferece à comunidade externa 

oportunidades de acesso ao conhecimento desenvolvido na Universidade. 

 
E-mail: anacrissuerj@gmail.com 
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A PRESENÇA DAS IMAGENS NOS CENÁRIOS DA LITERATURA 

INFANTOJUVENIL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA SILVA MICHELLI PERIM 

Estagiário(s):  
Juliane Franca Rodrigues dos Santos 

Vinicius Souza Figueredo 

 
Podemos dizer que imagens habitam os nossos olhos desde que seres humanos 

captaram o mundo a sua volta. Alargando nossa percepção, entenderemos que há 

imagens provocadas por cheiros, gostos. A tela O grito, Edvard Munch, exemplifica 

uma imagem sonora. Estamos cercados por imagens, para cuja leitura carecemos de 

competências, especialmente como futuros professores de Letras ou profissionais no 

mercado editorial. Torna-se imperioso estudar a funcionalidade da imagem na 

Literatura Infantojuvenil, detendo-se o olhar na ilustração e na relação entre texto 

verbal e não verbal. Os objetivos do projeto de EIC “Imagens em circulação e 

produção: a ilustração e o design no livro para crianças e jovens” apontam a 

formação de leitores e de produtores de imagens. Assim, é também objetivo do 

projeto estimular uma educação visiva e desenvolver leitura crítica ao analisar e 

produzir material, como cartazes, capas de livros e de revistas, identidades visuais 

de eventos ligados à Literatura Infantojuvenil. Ao longo desse primeiro ano de 

existência do projeto, foram desenvolvidas várias atividades, começando pela leitura 

de alguns contos de Charles Perrault, e a subsequente pesquisa sobre o autor e seu 

contexto, analisando-se produções de artistas consagrados na ilustração de seus 

contos, como Gustave Doré, Walter Crane, Arthur Rackham, Rui de Oliveira, dentre 

outros. Foram produzidos artigos sobre: Barba Azul, apresentado no Congresso do 

Insólito (1918); Riquet, o topetudo, e Rumpeltilskin, dos Grimm, no I Encontro 

Nacional de Literatura Infantil/Juvenil: teorias e práticas leitoras (2019). Com a 

publicação online da Coleção Charles Perrault, contos “Chapeuzinho Vermelho” e “As 

Fadas”, ficamos incumbidos da criação das capas e dos capítulos concernentes à 

seleção de imagens relativas aos contos e à leitura crítica de ilustrações. Além disso, 

são também atividades desenvolvidas, pelo projeto, o tratamento final de material 

usado em eventos extensionistas, como cartazes, textos literários, trabalho artístico 

em power points, o que aconteceu nos seminários: “O inferno não tem espelhos: 

depressão e autoconsciência pelos caminhos da Literatura (2018), Literatura 

InfantoJuvenil: Narrativas Contemporâneas (2018), Encontros com a Literatura 

Infantojuvenil: um começo de conversa, narrativas contemporâneas (2019) e no I 

Encontro Nacional de Literatura Infantil/Juvenil: teorias e práticas leitoras – I ENLIJ 

(2019). Contribuímos, ainda, na criação de capas de livros como a do Tramas e 

sentidos na Literatura Infantil e Juvenil. Para 2019.2, estão previstas atividades 

ligadas aos Encontros com a Literatura Infanto Juvenil e Encontros com os autores, 

com a presença já confirmada do artista Rui de Oliveira, ligadas ao Projeto de 

Extensão Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os, de que somos membros. Assim, os 

resultados alcançados apontam para a consecução dos objetivos do projeto, bem 

como para a aquisição de um conhecimento ímpar na formação de graduandos em 

Letras, na UERJ. 

 
E-mail: reginamichelli@globo.com 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO PORTUGUÊS PARA 

REFUGIADOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
POLIANA COELI COSTA ARANTES 

Estagiário(s):  
Ana Luisa Gitirana Gomes 

 
O vigente projeto Português para refugiados tem como objetivo principal o ensino de 

língua portuguesa e a aproximação da cultura brasileira para com as culturas dos 

países daqueles que buscaram o Brasil como refúgio; alguns recém-chegados ao Rio 

de Janeiro, já outros, com um tempo maior de permanência. Neste projeto, a editora 

Cáritas tem nos dado um excelentíssimo apoio com a finalidade de ajudar o projeto 

na realização da impressão do material didático, material este produzido e editado 

por nós, estagiários. O projeto teve início no ano de 2018 e ao decorrer do mesmo, 

foi produzido um livro repleto de língua portuguesa do Brasil e cultura brasileira. 

Cada estagiário responsável pela produção do material didático disponibiliza suas 

produções em uma pasta do aplicativo Dropbox, para que em cada reunião se discuta 

propostas de alterações e novas ideias de propostas de material. As reuniões sobre 

o andamento do projeto são realizadas mensalmente em uma quinta-feira e nela 

estão sempre presentes os coordenadores do projeto, os estagiários responsáveis 

pela elaboração do material didático, os professores responsáveis pelas aulas 

ministradas com esse material, e com os próprios alunos refugiados, que nos trazem 

um feedback sobre as aulas e nos informam também sobre os temas que eles 

gostariam de ver em sala, ajudando dessa forma tanto os professores estagiários 

que atuam no projeto, quanto os estagiários responsáveis pela elaboração do 

material didático. Procuramos sempre trabalhar com a diversidade de temas na 

elaboração das lições. Temas atuais e situações corriqueiras ganham destaque na 

construção do material, pois isso ajuda de fato os alunos a conseguirem se comunicar 

no dia a dia e entender temas falados no cotidiano, não ficando de fora do que está 

acontecendo ao redor. Quando os alunos participam das reuniões conosco, pedimos 

para que eles tentem se comunicar ao máximo em português, para que desta forma 

eles tenham mais uma oportunidade de treinar o idioma que estão aprendendo. Tal 

fato tem funcionado e o entendimento deles para conosco e de nós para com eles 

tem sido muito satisfatório. Quanto ao material didático, eles mostram ter bastante 

apreço também. Na 18ª semana de graduação mostraremos as produções do 

material didático, falaremos sobre nossa conexão com o projeto, sendo assim, 

abordaremos sobre tudo o que já foi construído em nossa jornada desde o início do 

dele até o presente momento, e, não menos importante, também falaremos sobre 

nossas criações futuras. Esta semana terá como objetivo principal relatar como estou 

me construindo como profissional da educação e atentar sobre as evoluções pessoais 

que até este momento estão me levando a ser o profissional que almejo. Mais um 

desafio que vai me permitir errar e acertar, aprender e ensinar, além de me permitir 

iniciar a construir um futuro, pois para me tornar esse profissional tenho um caminho 

ainda mais longo pela frente. 

 
E-mail: polianacoeli@yahoo.com.br 
  



 
 

650 
 

 

ACESSIBILIDADE À PESQUISA E AOS ESPAÇOS ACADÊMICOS: 

INVESTIGAÇÕES NA ÁREA DA SURDEZ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise Linguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELISSANDRA LOURENCO PERSE 

Estagiário(s):  
Larissa Rufino da Motta 

 
Com o compromisso de promover espaços de acessibilidade aos surdos na 

universidade, o projeto Estágio Interno Complementar (EIC) “Acessibilidade à 

pesquisa e aos espaços acadêmicos: investigações na área da surdez” busca através 

de recursos tecnológicos democratizar o conhecimento acerca desse tema e fomentar 

o interesse de pesquisas contribuindo para a construção de debates com a 

comunidade interna e externa sobre os direitos educacionais, sociais e culturais das 

pessoas e comunidades surdas. Diante do entendimento de que falta informação a 

respeito da surdez, visamos desenvolver ambientes que oportunizem o aprendizado 

e a reflexão acerca dessa temática e contribuir para o acesso do surdo aos espaços 

acadêmicos garantindo a difusão de sua língua, a Libras (Língua Brasileira de Sinais). 

O Decreto 5.626/05 estabelece que as instituições privadas e públicas devem 

implementar medidas como meios de assegurar aos surdos o acesso à comunicação, 

à informação e à educação (BRASIL, 2005, Capítulo VI, Art. 23, §2º), e evidencia 

que a ausência de acessibilidade, perpetua a situação de exclusão dos surdos, como, 

por exemplo, o desconhecimento linguístico da maioria dos ouvintes a respeito da 

Libras e o desconhecimento da condição da língua portuguesa como L2 para surdos. 

Tais fatores, entre outros, não contribuem para uma maior inserção dos surdos na 

sociedade e no meio acadêmico. (SOUZA, 2008). Desejamos reduzir essa lacuna 

através da divulgação científica do conhecimento produzido na área, elaborando e 

difundindo materiais de forma digital sobre pesquisas e eventos acadêmicos tanto 

para surdos, como para discentes e demais interessados. A informação 

disponibilizada nas redes sociais fomenta a curiosidade, assim como favorece a 

construção do aprendizado de forma democrática. Com o Blog e página no Facebook 

“Acessibilidade em mãos” buscamos compartilhar informações pertinentes à 

comunidade surda de modo acessível, com notícias sobre o projeto, divulgação da 

Libras e da educação de surdos, disponibilização de materiais didáticos, dentre 

outros. O projeto também organiza eventos para todos os públicos. Nos dois últimos 

semestres organizamos o simpósio “Intérprete de Libras: desafios e possibilidades 

de atuação” sobre o profissional intérprete-tradutor de Libras/Língua Portuguesa e a 

mesa redonda “Trajetórias surdas no meio acadêmico e a Lei de Libras” com 

acadêmicos surdos compartilhando suas experiências na universidade e retratando a 

importância de ter o respaldo da lei nesse processo. Nos dedicamos em tornar nossa 

instituição um ambiente favorável aos surdos promovendo ações voltadas 

especificamente para esse público colaborando para que eles tenham acesso ao 

conteúdo produzido na academia e incentivando o diálogo entre ouvintes e surdos 

que buscam o reconhecimento e valorização de sua singularidade linguística e 

cultural. 

 
E-mail: elissandraperse@gmail.com 
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AS MÍDIAS SOCIAIS COMO UM CAMINHO PARA A DIVULGAÇÃO DE 

MATERIAIS DE LÍNGUAS PARA ALUNOS SURDOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 

Estagiário(s):  
Dandara Dalva Santos Silva 

Marina Castilho Ramos 

 
O projeto "Produção e divulgação de materiais para ensino de línguas para alunos 

surdos: o uso de mídias digitais" tem como proposta central criar um espaço virtual 

em que alunos graduandos do curso de Letras, professores de língua portuguesa ou 

até mesmo pessoas que tenham interesse pela área possam se interar sobre a 

questão da educação bilíngue para surdos. Sabe-se que os espaços virtuais auxiliam 

na disseminação de informação e na troca de experiência entre aqueles que 

compartilham dos mesmos objetivos e interesses sobre uma dada área, constituindo, 

assim, um importante “recurso profissional e pessoal” (TOMÁEL et al, 2005). Por 

meio da página do Facebook (facebook.com/rmdlpsuerj) e do blog 

(https://letrasdeoficina.wordpress.com/), busca-se divulgar palestras, relatos das 

experiências de especialistas, entrevistas com profissionais da área, além da 

sugestão de livros, divulgação de pesquisas e disponibilização de materiais didáticos, 

de forma a proporcionar o acesso e o conhecimento mais amplo sobre ensino de 

línguas para alunos surdos. Além disto, vale ressaltar a importância da atualização 

destes canais toda semana, para sempre trazer novas informações. Há uma agenda 

de postagens, organizadas por tópicos, que define os conteúdos a serem abordados 

em cada semana. Segundo Tomaél (2005), “As redes sociais constituem uma das 

estratégias subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da 

informação e do conhecimento, mediante as relações entre atores que as integram.”, 

ou seja, com o auxílio das plataformas criadas pelo projeto, as informações são 

acessadas mais facilmente, o que beneficia não só os estudantes ouvintes, mas 

também a comunidade surda em geral. A proposta do projeto é criar uma conexão 

pelas redes e formar laços sociais. Segundo Lemos e Lévy (2010), “uma comunidade 

virtual é um grupo de pessoas que estão em relação por intermédio do ciberespaço”. 

Em suma, as mídias sociais do projeto auxiliam a busca por conteúdos voltados ao 

ensino bilíngue e também ajudaram a divulgar, por exemplo, o evento “Oficina de 

Libras”, realizado em maio do ano corrente. Em comparação com o ano anterior, 

observou-se um aumento no número de acessos das mídias sociais do projeto. As 

medidas adotadas para esse aumento têm relação com a grande divulgação e procura 

sobre o tema por pessoas com interesse na área. Com isso, a possibilidade de criar 

novas plataformas tem sido pensada com objetivo de oferecer variadas formas de 

difundir informações sobre o ensino de línguas para surdos. 

 
E-mail: angelacf@bol.com.br 
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ASSISTÊNCIA EDITORIAL NA PENSARES EM REVISTA: OUTRAS DIMENSÕES 

PARA O ESTUDANTE DE LETRAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA BETANIA ALMEIDA PEREIRA 

Estagiário(s):  
Débora de Freitas Ferreira 

 
O periódico eletrônico Pensares em Revista integra o Portal de Publicações da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde 2012. Em 2014 passou a ser 

vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Letras - o PROFLETRAS, da 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A revista divulga trabalhos 

acadêmicos nas áreas de Letras e Linguística; Literaturas; Língua Portuguesa; 

Linguística e Linguística Aplicada; Língua Inglesa e Ensino de Línguas ou Linguagens. 

No tocante à formação do bolsista de Estágio Interno Complementar, todas as 

atividades desenvolvidas, ao longo do processo de editoração, promovem um 

aprendizado significativo, pois na função de editor assistente, o bolsista acompanha 

todas as fases da elaboração de um volume. Como as ações exigem um dinamismo 

constante, o estudante é convocado a exercer habilidades que o dimensionam para 

as atividades inerentes à editoração de um periódico da sua área. Desta maneira, o 

trabalho intitulado "Assistência editorial na Pensares em Revista: outras dimensões 

para o estudante de Letras" objetiva explicitar a importância da assistência editorial 

que integra habilidades muito impactantes para a formação do estudante de Letras, 

pois todas as atividades inerentes ao processo de editoração ampliam o leque de 

oportunidades do profissional desta área. Neste sentido, é importante sinalizar o 

passo a passo dos procedimentos e descrever as rotinas ligadas ao ambiente interno 

e externo do periódico, evidenciando, sobretudo, o impacto destas atividades na 

formação do aluno bolsista. Na função de assistente editorial, o licenciando em letras 

tem a oportunidade de praticar o que vem aprendendo ao longo do curso, pois realiza 

ações de revisão e tradução de textos e, no que se refere aos conhecimentos mais 

técnicos, viabiliza tarefas que demandam dinamismo, perspicácia e senso estético no 

processo de leitura, formatação, diagramação de artigos que passam pela "pré-

publicação". Desta maneira, o educando adquire conhecimento de natureza científica 

e técnica ao adentrar em cada fase de feitura de um volume do periódico eletrônico. 

Como resultados das atividades, destacamos: a parceria bem consolidada entre 

bolsista, voluntários e editoras adjuntas; a eficiência dos trabalhos prestados, de 

forma que os prazos são cumpridos e as ações bem delineadas; a participação da 

bolsista durante um ano como voluntária deste projeto; o auxílio na elaboração do 

minicurso de assistência editorial, oferecido em abril de 2019 pela equipe do 

periódico, na FFP-UERJ. Salientamos que o trabalho da bolsista, juntamente com os 

outros voluntários e toda equipe de editoras confirmam um excelente trabalho de 

cooperação e dinamismo. É importante ressaltar que a Pensares em Revista recebeu 

a qualificação B1 pela Qualis-Capes, na área de Ensino. Acreditamos que todas as 

ações mencionadas sinalizam resultados muito satisfatórios, o que potencializa a 

importância do projeto em nossa instituição e na comunidade científica, em geral. 

 
E-mail: mbapereira@gmail.com 
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CATALOGAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CENTRO FILOLÓGICO 

CLÓVIS MONTEIRO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CYNTHIA ELIAS DE LELES VILACA 

Estagiário(s):  
Karine da Silva Costa André 

 
O acervo bibliográfico do Centro Filológico Clóvis Monteiro (CEFIL) vem se 

constituindo desde sua fundação, em 1965, por meio de doações de fontes diversas 

(especialmente, professores da UERJ e interessados em fomentar os estudos 

desenvolvidos no CEFIL), tendo crescido substancialmente a partir da doação de 

aproximadamente 10 mil títulos da biblioteca pessoal do saudoso filólogo Antônio 

José Chediak, realizada por sua família em 2007. A partir dessa vultosa doação, a 

sala onde se guardam os livros passou a se chamar “Acervo Bibliográfico Antônio 

José Chediak”. Em dezembro de 2016, algumas centenas de livros da biblioteca do 

patrono do Centro Filológico também foram doadas ao CEFIL. Desde então, o acervo 

conta com mais de 13 mil títulos. As principais áreas do conhecimento contempladas 

pelos volumes são: Filologia, estudos gramaticais relativos a várias línguas, ensino 

de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa, estudos e obras 

de Clóvis Monteiro e de Antônio José Chediak. Para que esse patrimônio esteja à 

disposição da comunidade acadêmica, é preciso que todos os seus componentes 

estejam catalogados e organizados. Nesse sentido, o objetivo principal do projeto em 

questão é o de catalogar os itens do acervo, identificando-os por meio das 

informações bibliográficas básicas (título, autor, edição, editora, local e ano de 

publicação) e também por descritores temáticos que auxiliariam os futuros 

consulentes em suas pesquisas. Também com o objetivo de orientar os consulentes, 

têm sido produzidas resenhas das obras referentes às principais coleções do acervo, 

quais sejam: obras de Clóvis Monteiro, patrono do CEFIL; obras de Antônio José 

Chediak, maior doador e patrono do acervo; livros sobre filologia, linguística e 

gramática — áreas de estudo às quais os projetos desenvolvidos no CEFIL se 

vinculam —; e, por fim, as publicações da Revista Idioma, produção própria do CEFIL. 

Este projeto tem objetivos amplos, cujos resultados pretendem favorecer toda a 

comunidade de estudantes de Letras da UERJ, os quais contam com uma biblioteca 

insatisfatória (em termos de títulos e número de exemplares), assim como a 

comunidade externa. Até o momento, encontram-se catalogados cerca de 11.500 

títulos do acervo, dos quais 145 já foram resenhados. Pretende-se finalizar o 

processo de catalogação dos itens ainda no corrente ano para que, em 2020, estes 

comecem a ser etiquetados com seus respectivos números de chamada e 

organizados como convém nas prateleiras do acervo. 

 
E-mail: cynthia.uerj@gmail.com 
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CORUJA: FOLHETIM ACADÊMICO DE LETRAS (CORUJA: FALE) E SEMANA 

ACADÊMICA DE PESQUISA E PRODUÇÃO LITERÁRIA DE GRADUAÇÃO EM 

LETRAS (SAPPLI) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ADRIANA DE SOUZA JORDAO GONCALVES 

Estagiário(s):  
Mariana Muniz Pivanti 

Rafaela Lomba Bartolamei 

 
Dentre os muitos campos de atuação do graduado em Letras, estão a editoração, a 

revisão de textos e a organização de eventos. No entanto, apesar de ser uma 

instituição de excelência na área de Letras, a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (Uerj) não contempla tais campos de atuação profissional em sua grade 

curricular. O presente projeto tem dois grandes objetivos: treinar novos alunos de 

Letras da Uerj para tais áreas e promover espaços para produção e divulgação de 

trabalhos acadêmicos e literários dos alunos da graduação em Letras de quaisquer 

Instituições de Ensino Superior (IES). Tais objetivos serão alcançados com a criação 

do Coruja: Folhetim Acadêmico de Letras (Coruja: FALe), para o qual pedimos o 

fomento do Cetreina. Com a criação do Coruja: FALe, objetiva-se contribuir para a 

formação tanto dos bolsistas que atuarão na seleção, revisão e editoração dos textos, 

bem como na formação de todo o corpo discente de todas as habilitações da 

graduação em Letras, que terá um espaço de produção e publicação de seus textos 

acadêmicos e literários. A esses discentes também seria possibilitado um espaço para 

apresentação oral de seus trabalhos através da Semana Acadêmica de Pesquisa e 

Produção Literária de Graduação em Letras (Sappli), a ser organizada pelos bolsistas 

do presente projeto. Este projeto se faz justificável na medida em que, cada vez 

mais, são esperadas dos alunos de graduação, em especial daqueles que pretendem 

seguir a trajetória acadêmica, publicações em periódicos e participação em eventos, 

além de domínio da oratória na defesa de suas ideias. Dada essa realidade do meio 

acadêmico e considerando-se que a maioria dos espaços para publicação e 

comunicação oral está aberta apenas a alunos de pós-graduação, são urgentes 

iniciativas que viabilizem a publicação e apresentação da produção de graduandos. 

Reitera-se, ainda, que existem múltiplos caminhos para o profissional formado em 

Letras; dentre eles, os de revisão e editoração, que também seriam contemplados 

neste projeto, possibilitando aos alunos envolvidos uma experiência 

profissionalizante enriquecedora. O projeto pretende estimular o treinamento, a 

pesquisa e a produção acadêmica e literária no âmbito da graduação em Letras, 

fornecendo espaços de publicação e comunicação oral. Todos os números da revista, 

que incluirão edições especiais com os anais da Sappli, serão disponibilizados aos 

alunos para que estes tenham ciência do que está sendo produzido por seus pares. 

 
E-mail: adriana.jordao@live.com 
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CULTURAS VISUAIS EM PERIFERIAS URBANAS - CIDADE, IMAGENS E VIDA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Cinema 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO 

Estagiário(s):  
Janderson Barbosa da Silva 

Rodrigo Mamud Guedes da Silva 

 
Apresentar a etapa atual do panorama visual da produção audiovisual da Baixada 

Fluminense que temos traçado, localizando cineastas, coletivos, produções como 

uma espécie de autoapresentação coletiva na qual os filmes (cenas, locações e 

roteiros) se transformam em uma ‘auto-etno-cartografia’ do cinema independente da 

Baixada Fluminense. Neste processo: 1-) acompanhamos as relações que criam, 

mantém ou deslocam com a vida diária, com o lugar e com o campo da arte. 2-) 

Repensamos a noção de “arte outsider” - conceito tanto da arte como da sociologia 

da arte - imanente ao contexto pesquisado, dentro da lógica de trocas e partilhas 

entre “cultura” e “arte”, “centro” e “periferia”. 3-) Elegemos o mapeamento e a 

etnografia como métodos a partir dos dispositivos (estéticos e técnicos) que 

encontramos: • na montagem, colagem, assemblage e instalações artísticas que 

influenciaram e mudaram as convenções dos mapas.3-) Experimentamos sistemas 

de georreferenciamento baseados na web, tal como o Google EarthTM, que 

possibilitam reinscrições e palimpsestos pessoais sobre uma “neocartografia” 

disponível online. Nosso objetivo é Entender a nova cena que vem ganhando força 

na Baixada Fluminense, periferia do Estado do Rio de Janeiro, a partir dos anos 2000 

com o surgimento de uma juventude que se relaciona visualmente 

(cinematograficamente) com a cidade, e que vem construindo por conta própria, sem 

apoio institucional ou governamental algum, um circuito forte de produção, co-

promoção e auto valorização do lugar e de seus próprios filmes.O projeto refere-se 

a uma pesquisa site-based que utiliza o mapeamento e a etnografia como métodos 

de campo. Tal combinação dispõe do mapeamento como ferramenta exploratória e 

de visualização que fornece um panorama para mergulhos etnográficos mais densos, 

pois mapear algo é rastrear e mostrar seu percurso. O mapeamento e a etnografia 

de um território e de uma comunidade consistem em um processo longo no qual as 

relações entre lugar, experiência e sentido emergem e podem ser mostradas (não 

apenas descritas textualmente). Isso significa que a comunicação e disseminação do 

que foi observado pode ser feita através de produtos visuais que, vis à vis ao relatório 

tradicional de pesquisa, são acessíveis para qualquer um e não apenas para a 

comunidade acadêmica. Como gênero visual, mapas passaram a cruzar as fronteiras 

disciplinares da geografia, cartografia e arte, gerando novas formas e usos 

(Thompson & Independent Curators International, 2009). A face interessante dos 

mapas na atualidade é justamente essa experimentação interdisciplinar (ou melhor, 

indisciplinar) que interliga artes, ciências sociais, geografia, história, arquitetura etc. 

 
E-mail: liliane.tashi.leroux@gmail.com 
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CADERNO SEMINAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 

Estagiário(s):  
Bruna Souza Marques 

Rayane Cristina da Silva 

Thaiane dos Santos Magalhaes 

Thainá Santos de Souza 

 
O Caderno Seminal, hospedado no Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ 

(https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadernoseminal), é um periódico 

multilíngue, de publicação semestral, buscando passar à quadrimestralidade, cujo 

objetivo principal é publicar resultados parciais ou conclusivos de Estudos de Língua 

e Estudos de Literatura, desenvolvidos no Brasil e no estrangeiro. Seus números 

dedicados aos Estudos de Língua e aos Estudos de Literatura encontram-se em 

sintonia com a atual estrutura do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ 

(http://www.pgletras.uerj.br/). O Caderno Seminal surgiu, em suporte impresso, 

com apoio da Divisão de Serviços Gráficos da UERJ (DGRAFI), em 1994, no 

Departamento de Letras (DEL) da Faculdade de Formação de Professores de São 

Gonçalo (FFP). A versão em suporte impresso foi registrada junto ao Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) sob o “International 

Standard Serial Number” (ISSN) 1414-4298, tendo se mantido até o número 14 

(quatorze), referente ao segundo semestre de 2004. Em 2004, o Caderno Seminal 

migrou para o suporte digital, hospedado, inicialmente, na página da editora 

extensionista Dialogarts (http://www.dialogarts.uerj.br/php/cadernoseminal.php), 

onde permaneceu por 8 (oito) anos. Com o incremento da política de publicações 

digitais na UERJ, o Caderno Seminal passou a ser hospedado no Portal de Publicações 

Eletrônicas em 2012, com novo registro de ISSN, 1806-9142. A série digital do 

Caderno Seminal conta com 24 (vinte e quatro) números, estando já em seu número 

32 (trinta e dois) de publicações, reunidos, nesse total, os números publicados 

apenas em suporte impresso, aqueles anteriormente publicados em suporte impresso 

e posteriormente republicados em suporte digital e os que somente vieram a público 

no formato digital. O Caderno Seminal encontra-se estratificado pela Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) no Qualis B2, nas áreas de 

Letras e Linguística, conforme se pode conferir através de acesso à Plataforma 

Sucupira, com base na avaliação do quadriênio 2013-2016 

(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQ

ualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf). Neste momento, o Caderno Seminal está 

indexado em 8 (oito) diferentes bases: no Sistema Eletrônico de Editoração de 

Revistas (SEER) do IBICT; no Portal de Periódicos da CAPES; no Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal (Latindex); no Diadorim, serviço de informações relativas às autorizações 

concedidas para o armazenamento e o acesso dos artigos das revistas brasileiras em 

repositórios digitais de acesso aberto do IBICT; nos Sumários de Revistas Brasileiras, 

da Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto (FUNPEC-RP); no catálogo de 

bibliotecas WorldCat; no Bielefeld Academic Search Engine (BASE); no Electronic 

Journals Library. 

 
E-mail: flavgarc@gmail.com 
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CENAS FINISSECULARES: DOSSIÊ, CURSO E RECURSOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  
Marcella Andrea Barros Lima Moura 

Yza de Mello Ribeiro 

 
Esse projeto de pesquisa tem por objetivo a análise da construção do espaço na obra 

literária "Eurico, o presbítero", de Alexandre Herculano. A narrativa transporta o leitor 

para a Península Ibérica do século VIII, que naquele momento está tomada pelos 

árabes e povoada por nobres e bravos cavaleiros, que tentam defender suas terras. 

Como romance que dialoga com novelas de cavalaria, a obra apresenta 

características como idealização da mulher, a figura do herói trágico, o forte 

nacionalismo e, por vezes, a presença da natureza como prolongamento do estado 

de ânimo de narradores e personagens, que será o objeto de pesquisa dessa 

apresentação. Com base nas reflexões e análises de Antônio Candido (1978), Antônio 

Dimas (1985), Osman Lins (1976), Ozíris Borges Filho (2007), Arnold Hauser (1998), 

Howard Phillips Lovecraft (1987) e Horace Walpole (1996), buscaremos analisar 

como, em determinados momentos da narrativa, a ambientação e até o espaço 

geográfico onde o personagem se inclui dialoga com a construção do estado de ânimo 

dos protagonistas e com as relações entre personagens. Desse modo, o espaço 

funciona também como um recurso na construção de personagem e de relações 

interpersonagens no imaginário do leitor da obra romântica de Herculano. O espaço 

é um dos múltiplos recursos à disposição do romancista para compor o seu universo 

ficcional, sua importância poucas vezes é encarecida pela crítica sistemática, mas 

não deveria ser subestimado, pois esses detalhes oferecem pistas para compreensão 

de outros elementos da narrativa. É exatamente no sentido de oferecer um estudo 

sobre o que orienta a leitura da espacialidade que este projeto foi pensado. Através 

da análise de aspectos do espaço e dos ambientes, pretendemos aprofundar a 

compreensão de outros elementos da narrativa e das funções que o espaço 

desempenha. Essa pesquisa será também parte da dissertação de mestrado 

desenvolvida para o Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística - PPLIN, 

para o qual conseguimos aprovação recentemente. Além da pesquisa desenvolvida, 

também estamos participando da organização de eventos, como a I e a II Mostra 

Cultural, que será em setembro de 2019, na UERJ FFP, para apresentação das 

produções dos participantes do projeto de extensão Uerj FFP em cena; em Agosto, 

do espetáculo “Aurora da Minha Vida”, no Memorial Roberto Silveira e no Teatro 

Popular Oscar Niemeyer, a convite da Secretaria Municipal de Educação de Niterói; e 

da Semana Acadêmica de Letras, que acontecerá dos dias 9 a 13 de setembro de 

2019, com o tema: Esqueçam as Fronteiras: Letras conectada com o globo e com a 

diversidade, e com mesa de Literatura Portuguesa onde apresentaremos nossa 

pesquisa sobre Herculano. Assim, pretendemos contribuir para a pesquisa, a 

produção acadêmica sobre a narrativa portuguesa de Alexandre Herculano e a 

divulgação dos saberes produzidos na universidade em eventos abertos à 

comunidade. 

 
E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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COMPARTILHAMENTO DE SABERES: PRÁTICA TRADUTÓRIA, 

INTERCULTURALIDADE E ESTUDOS LEXICOGRÁFICOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MAGALI DOS SANTOS MOURA 

Estagiário(s):  
Carlos Eduardo de Andrade Lima 

 
Este trabalho pretende apresentar de forma sucinta as quatro fases já desenvolvidas 

do Projeto de extensão “Vice-versa: relações interculturais na prática”. Em primeira 

linha, o Projeto visa estabelecer elos interculturais, sobretudo entre as culturas alemã 

e brasileira, escolhendo o processo tradutório como meio para sua execução. A 

elaboração do projeto se baseou na concepção de que se pode conceber a tradução 

como uma das primeiras formas de estabelecimento de um contexto dialógico de 

confronto cultural por meio de uma natural comparação entre os sistemas 

linguísticos. Tomando por base a ideia de que a tradução é uma habilidade inerente 

ao processo de aquisição de línguas, apesar de seu quase que “banimento” pelo 

método comunicativo, optou-se por integrar este projeto a disciplinas do curso de 

Bacharelado em Letras Português-Alemão. Como primeiros frutos deste trabalho foi 

editada em 2014 a tradução de uma seleta de lendas coligidas pelos Irmãos Grimm 

que, até então, se encontravam inéditas em língua portuguesa. Como segundo 

movimento e como promoção dos estudos interculturais, seguiu-se com uma nova 

edição comentada daquelas lendas e com os trabalhos de preparação de uma nova 

seleção. A fase atual do projeto volta-se para uma nova direção que se embasa em 

estudos lexicográficos, abrangendo a preparação de um dicionário online, fruto da 

discussão do uso de ferramentas que auxiliem o processo de tradução. O trabalho a 

ser apresentado pretende também expor e discutir o processo de escolhas linguísticas 

e terminológicas inerentes ao processo tradutório. Pensamos que a produção de 

significados a partir das escolhas que o tradutor efetua interfere diretamente na 

construção de sentidos a partir da recepção da tradução em uma determinada 

cultura. Dessa forma o estabelecimento de uma determinada terminologia ou de 

expressões pode interferir diretamente na ideia com a qual um autor ou conceito é 

entendido e recebido. Como norte para o desenvolvimento das considerações a serem 

apresentadas no trabalho, tomaremos a seguinte consideração de Octavio Paz (2009, 

p. 27): “Tradução e criação são operações gêmeas. Por um lado, conforme mostram 

os casos de Charles Baudelaire e de Ezra Pound, a tradução é indistinguível muitas 

vezes da criação; por outro, há um incessante refluxo entre as duas, uma contínua 

e mútua fecundação”. Dessa forma, cabe ao tradutor ao se deparar com 

determinadas expressões e conceitos, assim como determinados conteúdos 

ficcionais, ter em mente que se está no ato de traduzir estabelecendo uma tríplice 

relação pelo fato de ser o agente que realiza um ato criador pela elaboração de um 

texto, por mergulhar no processo de linguagem e de criação de um outro e por ter 

em mente a recepção daquilo que está a realizar. 

 
E-mail: magali32@uol.com.br 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR: 20 ANOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TALITA DE ASSIS BARRETO 

Estagiário(s):  
Diego José Grativol Espinola 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca excelência na atividade 

tradutória, formando estudantes para a nova realidade e exigência do mercado de 

trabalho do profissional em Letras. Subdividido em Centro de Produção e Centro de 

Estudos Interculturais, teve em seu início a premissa de renovar e a rediscutir os 

cursos de Graduação do ILE. Tem trabalho de pesquisa, com bolsista EIC entre os 

estudantes de Graduação, voltado para a Tradução Intercultural, e com produtos na 

área. Realiza trabalhos de tradução de diversos gêneros de textos do alemão, 

espanhol, francês, inglês e italiano, para o português. Para tal, o ESCRTRAD conta 

com estagiários, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das línguas 

citadas. A atividade dos bolsistas no âmbito do Escritório Modelo está voltada 

principalmente para atender a demandas internas e externas, mas também para a 

leitura e discussão de textos teóricos da área de tradução, desta forma, unindo teoria 

e prática tradutória na formação do graduando. O trabalho tem compreendido 

traduções de textos não literários, e literários, como, por exemplo, a exitosa 

colaboração com a Festa Literária das Periferias (FLUP), que vem proporcionando a 

docentes e discentes de todas as línguas envolvidas a enriquecedora experiência de 

tradução de poemas SLAM, desde 2014. Além disso, foi efetuada versão para três 

idiomas, espanhol, francês e inglês, do Vídeo Institucional da UERJ – a pedido do CTE 

(2019). No período de 2018/19, as diferentes línguas atenderam a múltiplas 

requisições, entre os últimos trabalhos, pode-se destacar: alemão: tradução do artigo 

de Claus Altmayer, “Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller 

kulturwissenschaftlicher Ansätze”, com objetivo de que esta torne-se uma tradução 

comentada para publicação na Revista Pandaemonium Germanicum; espanhol: 

tradução do conto “El almohadón de plumas”, de Horacio Quiroga, assim como leitura 

e participação em seminários sobre Didática da tradução e técnicas de 

tradução/versão; francês: versão do texto de apresentação da Revista 

Desenvolvimento e Civilização (Revista da Cátedra e Rede UNESCO sobre Economia 

Global e Desenvolvimento Sustentável – REGGEN); inglês: tradução do capítulo 

“Requisites for professional translators” (In: Samuelsson-Brown, G. (2010). A 

Practical Guide for Translators. Bristol: Multilingual Matters); versão de texto da 

página e revisão de abstracts de artigos submetidos à Revista Estudos e Pesquisas 

em Psicologia, do Instituto de Psicologia da UERJ; italiano: leitura do romance “Storia 

di una Capinera” de Giovanni Verga, além de digitação e tradução orientada do 

romance verista, discussão sobre as dificuldades inerentes ao texto literário do século 

XIX, como também reescritura do texto e revisão da tradução. A concretização e o 

reconhecimento da eficiência de tais trabalhos denotam o empenho no 

desenvolvimento de atividades tradutórias diversas, assim como demonstra o 

compromisso com o papel social da Universidade Pública. 

 
E-mail: talitaabarreto@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR: 20 ANOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 

Estagiário(s):  
Caroline Nunes Ferreira 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca excelência na atividade 

tradutória, formando estudantespara a nova realidade e exigência do mercado de 

trabalho do profissional em Letras. Subdividido em Centro de Produção e Centro de 

Estudos Interculturais, teve em seu início a premissa de renovar e a rediscutir os 

cursos de Graduação do ILE. Tem trabalho de pesquisa, com bolsista EIC entre os 

estudantes de Graduação, voltado para a Tradução Intercultural, e com produtos na 

área. Realizatrabalhos de tradução de diversos gêneros de textos do alemão, 

espanhol, francês, inglês e italiano, para o português. Para tal, o ESCRTRAD conta 

com estagiários, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das línguas 

citadas. A atividade dos bolsistas no âmbito do Escritório Modelo está voltada 

principalmente para atender a demandas internas e externas, mas também para a 

leitura e discussão de textos teóricosda área de tradução, desta forma, unindo teoria 

e prática tradutória na formação do graduando. O trabalho tem compreendido 

traduções de textos não literários, e literários, como, por exemplo, a exitosa 

colaboração com a Festa Literária das Periferias (FLUP), que vem proporcionando a 

docentes e discentes de todas as línguas envolvidas a enriquecedora experiência de 

tradução de poemas SLAM, desde 2014. Além disso, foi efetuada versão para três 

idiomas, espanhol, francês e inglês, doVídeo Institucional da UERJ – a pedido do 

CTE(2019). No período de 2018/19, as diferentes línguas atenderam a múltiplas 

requisições, entre os últimos trabalhos, pode-se destacar: alemão: tradução do artigo 

de Claus Altmayer, “Die DACH 

LandeskundeimSpiegelaktuellerkulturwissenschaftlicherAnsätze”, com objetivo de 

que esta, futuramente, torne-se uma tradução comentada para publicação na Revista 

PandaemoniumGermanicum; espanhol: tradução do conto “El almohadón de 

plumas”, de Horacio Quiroga, assim como leitura e participação em seminários sobre 

Didática da tradução e técnicas de tradução/versão; francês: versão do texto de 

apresentação da Revista Desenvolvimento e Civilização (Revista da Cátedra e Rede 

UNESCO sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável – REGGEN); inglês: 

tradução do capítulo “Requisites for professional translators” (In: Samuelsson-

Brown, G. (2010). A Practical Guide for Translators. Bristol: MultilingualMatters); 

versão de texto da página e revisão de abstracts de artigos submetidos à Revista 

Estudos e Pesquisas em Psicologia, do Instituto de Psicologia da UERJ; italiano: 

leitura do romance “Storia di una Capinera” de Giovanni Verga, além de digitação e 

tradução orientada do romance verista, discussão sobre as dificuldades inerentes ao 

texto literário do século XIX, como também reescritura do texto e revisão da 

tradução.A concretização e o reconhecimento da eficiência de tais trabalhos denota 

o empenho no desenvolvimento de atividades tradutórias diversas, assim como 

demonstra o compromisso com o papel social da Universidade Pública. 

 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR: 20 ANOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES 

Estagiário(s):  
Marcelo de Carvalho Goncalves Junior 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca excelência na atividade 

tradutória, formando estudantes para a nova realidade e exigência do mercado de 

trabalho do profissional em Letras. Subdividido em Centro de Produção e Centro de 

Estudos Interculturais, teve em seu início a premissa de renovar e a rediscutir os 

cursos de Graduação do ILE. Tem trabalho de pesquisa, com bolsista EIC entre os 

estudantes de Graduação, voltado para a Tradução Intercultural, e com produtos na 

área. Realiza trabalhos de tradução de diversos gêneros de textos do alemão, 

espanhol, francês, inglês e italiano, para o português. Para tal, o ESCRTRAD conta 

com estagiários, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das línguas 

citadas. A atividade dos bolsistas no âmbito do Escritório Modelo está voltada 

principalmente para atender a demandas internas e externas, mas também para a 

leitura e discussão de textos teóricos da área de tradução, desta forma, unindo teoria 

e prática tradutória na formação do graduando. O trabalho tem compreendido 

traduções de textos não literários, e literários, como, por exemplo, a exitosa 

colaboração com a Festa Literária das Periferias (FLUP), que vem proporcionando a 

docentes e discentes de todas as línguas envolvidas a enriquecedora experiência de 

tradução de poemas SLAM, desde 2014. Além disso, foi efetuada versão para três 

idiomas, espanhol, francês e inglês, do Vídeo Institucional da UERJ – a pedido do CTE 

(2019). No período de 2018/19, as diferentes línguas atenderam a múltiplas 

requisições, entre os últimos trabalhos, pode-se destacar: alemão: tradução do artigo 

de Claus Altmayer, “Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller 

kulturwissenschaftlicher Ansätze”, com objetivo de que esta, futuramente, torne-se 

uma tradução comentada para publicação na Revista Pandaemonium Germanicum; 

espanhol: tradução do conto “El almohadón de plumas”, de Horacio Quiroga, assim 

como leitura e participação em seminários sobre Didática da tradução e técnicas de 

tradução/versão; francês: versão do texto de apresentação da Revista 

Desenvolvimento e Civilização (Revista da Cátedra e Rede UNESCO sobre Economia 

Global e Desenvolvimento Sustentável – REGGEN); inglês: tradução do capítulo 

“Requisites for professional translators” (In: Samuelsson-Brown, G. (2010). A 

Practical Guide for Translators. Bristol: Multilingual Matters); versão de texto da 

página e revisão de abstracts de artigos submetidos à Revista Estudos e Pesquisas 

em Psicologia, do Instituto de Psicologia da UERJ; italiano: leitura do romance “Storia 

di una Capinera” de Giovanni Verga, além de digitação e tradução orientada do 

romance verista, discussão sobre as dificuldades inerentes ao texto literário do século 

XIX, como também reescritura do texto e revisão da tradução. A concretização e o 

reconhecimento da eficiência de tais trabalhos denotam o empenho no 

desenvolvimento de atividades tradutórias diversas, assim como demonstra o 

compromisso com o papel social da Universidade Pública. 

 
E-mail: aliceenglishuerj@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR: 20 ANOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATO VENANCIO HENRIQUE DE SOUSA 

Estagiário(s):  
Georgia Barbosa Bernardino 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca excelência na atividade 

tradutória, formando estudantes para a nova realidade e exigência do mercado de 

trabalho do profissional em Letras. Subdividido em Centro de Produção e Centro de 

Estudos Interculturais, teve em seu início a premissa de renovar e a rediscutir os 

cursos de Graduação do ILE. Tem trabalho de pesquisa, com bolsista EIC entre os 

estudantes de Graduação, voltado para a Tradução Intercultural, e com produtos na 

área. Realiza trabalhos de tradução de diversos gêneros de textos do alemão, 

espanhol, francês, inglês e italiano, para o português. Para tal, o ESCRTRAD conta 

com estagiários, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das línguas 

citadas. A atividade dos bolsistas no âmbito do Escritório Modelo está voltada 

principalmente para atender a demandas internas e externas, mas também para a 

leitura e discussão de textos teóricos da área de tradução, desta forma, unindo teoria 

e prática tradutória na formação do graduando. O trabalho tem compreendido 

traduções de textos não literários, e literários, como, por exemplo, a exitosa 

colaboração com a Festa Literária das Periferias (FLUP), que vem proporcionando a 

docentes e discentes de todas as línguas envolvidas a enriquecedora experiência de 

tradução de poemas SLAM, desde 2014. Além disso, foi efetuada versão para três 

idiomas, espanhol, francês e inglês, do Vídeo Institucional da UERJ – a pedido do CTE 

(2019). No período de 2018/19, as diferentes línguas atenderam a múltiplas 

requisições, entre os últimos trabalhos, pode-se destacar: alemão: tradução do artigo 

de Claus Altmayer, “Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller 

kulturwissenschaftlicher Ansätze”, com objetivo de que esta, futuramente, torne-se 

uma tradução comentada para publicação na Revista Pandaemonium Germanicum; 

espanhol: tradução do conto “El almohadón de plumas”, de Horacio Quiroga, assim 

como leitura e participação em seminários sobre Didática da tradução e técnicas de 

tradução/versão; francês: versão do texto de apresentação da Revista 

Desenvolvimento e Civilização (Revista da Cátedra e Rede UNESCO sobre Economia 

Global e Desenvolvimento Sustentável – REGGEN); inglês: tradução do capítulo 

“Requisites for professional translators” (In: Samuelsson-Brown, G. (2010). A 

Practical Guide for Translators. Bristol: Multilingual Matters); versão de texto da 

página e revisão de abstracts de artigos submetidos à Revista Estudos e Pesquisas 

em Psicologia, do Instituto de Psicologia da UERJ; italiano: leitura do romance “Storia 

di una Capinera” de Giovanni Verga, além de digitação e tradução orientada do 

romance verista, discussão sobre as dificuldades inerentes ao texto literário do século 

XIX, como também reescritura do texto e revisão da tradução. A concretização e o 

reconhecimento da eficiência de tais trabalhos denotam o empenho no 

desenvolvimento de atividades tradutórias diversas, assim como demonstra o 

compromisso com o papel social da Universidade Pública. 

 
E-mail: rvhsousa@uol.com.br 
  



 
 

663 
 

 

ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR: 20 ANOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO 

Estagiário(s):  
Marcelly Torres Macedo 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca excelência na atividade 

tradutória, formando estudantes para a nova realidade e exigência do mercado de 

trabalho do profissional em Letras. Subdividido em Centro de Produção e Centro de 

Estudos Interculturais, teve em seu início a premissa de renovar e a rediscutir os 

cursos de Graduação do ILE. Tem trabalho de pesquisa, com bolsista EIC entre os 

estudantes de Graduação, voltado para a Tradução Intercultural, e com produtos na 

área. Realiza trabalhos de tradução de diversos gêneros de textos do alemão, 

espanhol, francês, inglês e italiano, para o português. Para tal, o ESCRTRAD conta 

com estagiários, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das línguas 

citadas. A atividade dos bolsistas no âmbito do Escritório Modelo está voltada 

principalmente para atender a demandas internas e externas, mas também para a 

leitura e discussão de textos teóricos da área de tradução, desta forma, unindo teoria 

e prática tradutória na formação do graduando. O trabalho tem compreendido 

traduções de textos não literários, e literários, como, por exemplo, a exitosa 

colaboração com a Festa Literária das Periferias (FLUP), que vem proporcionando a 

docentes e discentes de todas as línguas envolvidas a enriquecedora experiência de 

tradução de poemas SLAM, desde 2014. Além disso, foi efetuada versão para três 

idiomas, espanhol, francês e inglês, do Vídeo Institucional da UERJ – a pedido do CTE 

(2019). No período de 2018/19, as diferentes línguas atenderam a múltiplas 

requisições, entre os últimos trabalhos, pode-se destacar: alemão: tradução do artigo 

de Claus Altmayer, “Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller 

kulturwissenschaftlicher Ansätze”, com objetivo de que esta, futuramente, torne-se 

uma tradução comentada para publicação na Revista Pandaemonium Germanicum; 

espanhol: tradução do conto “El almohadón de plumas”, de Horacio Quiroga, assim 

como leitura e participação em seminários sobre Didática da tradução e técnicas de 

tradução/versão; francês: versão do texto de apresentação da Revista 

Desenvolvimento e Civilização (Revista da Cátedra e Rede UNESCO sobre Economia 

Global e Desenvolvimento Sustentável – REGGEN); inglês: tradução do capítulo 

“Requisites for professional translators” (In: Samuelsson-Brown, G. (2010). A 

Practical Guide for Translators. Bristol: Multilingual Matters); versão de texto da 

página e revisão de abstracts de artigos submetidos à Revista Estudos e Pesquisas 

em Psicologia, do Instituto de Psicologia da UERJ; italiano: leitura do romance “Storia 

di una Capinera” de Giovanni Verga, além de digitação e tradução orientada do 

romance verista, discussão sobre as dificuldades inerentes ao texto literário do século 

XIX, como também reescritura do texto e revisão da tradução. A concretização e o 

reconhecimento da eficiência de tais trabalhos denotam o empenho no 

desenvolvimento de atividades tradutórias diversas, assim como demonstra o 

compromisso com o papel social da Universidade Pública. 

 
E-mail: cidasal3@gmail.com 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR: 20 ANOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANELISE FREITAS PEREIRA GONDAR 

Estagiário(s):  
Beta da Costa Melo 

Olga Soskova Lima 

 
O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca excelência na atividade 

tradutória, formando estudantes para a nova realidade e exigência do mercado de 

trabalho do profissional em Letras. Subdividido em Centro de Produção e Centro de 

Estudos Interculturais, teve em seu início a premissa de renovar e a rediscutir os 

cursos de Graduação do ILE. Tem trabalho de pesquisa, com bolsista EIC entre os 

estudantes de Graduação, voltado para a Tradução Intercultural, e com produtos na 

área. Realiza trabalhos de tradução de diversos gêneros de textos do alemão, 

espanhol, francês, inglês e italiano, para o português. Para tal, o ESCRTRAD conta 

com estagiários, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das línguas 

citadas. A atividade dos bolsistas no âmbito do Escritório Modelo está voltada 

principalmente para atender a demandas internas e externas, mas também para a 

leitura e discussão de textos teóricos da área de tradução, desta forma, unindo teoria 

e prática tradutória na formação do graduando. O trabalho tem compreendido 

traduções de textos não literários, e literários, como, por exemplo, a exitosa 

colaboração com a Festa Literária das Periferias (FLUP), que vem proporcionando a 

docentes e discentes de todas as línguas envolvidas a enriquecedora experiência de 

tradução de poemas SLAM, desde 2014. Além disso, foi efetuada versão para três 

idiomas, espanhol, francês e inglês, do Vídeo Institucional da UERJ – a pedido do CTE 

(2019). No período de 2018/19, as diferentes línguas atenderam a múltiplas 

requisições, entre os últimos trabalhos, pode-se destacar: alemão: tradução do artigo 

de Claus Altmayer, “Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller 

kulturwissenschaftlicher Ansätze”, com objetivo de que esta, futuramente, torne-se 

uma tradução comentada para publicação na Revista Pandaemonium Germanicum; 

espanhol: tradução do conto “El almohadón de plumas”, de Horacio Quiroga, assim 

como leitura e participação em seminários sobre Didática da tradução e técnicas de 

tradução/versão; francês: versão do texto de apresentação da Revista 

Desenvolvimento e Civilização (Revista da Cátedra e Rede UNESCO sobre Economia 

Global e Desenvolvimento Sustentável – REGGEN); inglês: tradução do capítulo 

“Requisites for professional translators” (In: Samuelsson-Brown, G. (2010). A 

Practical Guide for Translators. Bristol: Multilingual Matters); versão de texto da 

página e revisão de abstracts de artigos submetidos à Revista Estudos e Pesquisas 

em Psicologia, do Instituto de Psicologia da UERJ; italiano: leitura do romance “Storia 

di una Capinera” de Giovanni Verga, além de digitação e tradução orientada do 

romance verista, discussão sobre as dificuldades inerentes ao texto literário do século 

XIX, como também reescritura do texto e revisão da tradução. A concretização e o 

reconhecimento da eficiência de tais trabalhos denotam o empenho no 

desenvolvimento de atividades tradutórias diversas, assim como demonstra o 

compromisso com o papel social da Universidade Pública. 

 
E-mail: anelisegondar@gmail.com 
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ESPERANÇA, DESEJOS E SONHOS NAS OFICINAS LETRAJOVEM: 

MULTIMODALIDADE, CRÍTICA E JUSTIÇA SOCIAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Luana Maria Costa Moreira Eduardo 

 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a seleção de repertório e as atividades 

realizadas nas pesquisas, ações desenvolvidas pela equipe do Projeto Letrajovem no 

Centro de Acolhimento e Cidadania de São Gonçalo. Esse Abrigo, localizado em Vista 

Alegre, recebe Meninos entre 9 anos e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. 

Os menores abrigados estão em medida protetiva e podem ter sido vítimas de 

abandono, maus tratos, violência, negligência ou terem precisado ser afastadas do 

convívio familiar por questões judiciais envolvendo os pais ou responsáveis. Ao serem 

abrigados, os menores têm garantido o direito a um lugar para morar, alimentação 

e remédios, são matriculados em escolas da rede municipal ou estadual (dependendo 

do ano que estão na escola), e, se já tiverem na idade participam do Jovem Aprendiz. 

O Projeto Letrajovem promove oficinas de Língua Portuguesa, mediadas por 

estudantes de Letras da FFP/Uerj, com o objetivo de inclusão destes meninos e 

inserção na Sociedade, na perspectiva do letramento crítico e da educação 

emancipadora voltada para a justiça social. Assim, seguindo os fundamentos da 

educação para a justiça social, buscamos combater preconceitos e estereótipos, 

prover o acesso a recursos físicos e emocionais e valorizar a força e o potencial de 

cada estudante, desenvolvendo a agência e a crítica para a transformação social 

(NIETO, 2009). A pesquisa ação que desenvolvemos parte da identificação de 

questões que mobilizam nosso trabalho com os menores abrigados. Essas questões 

levam à escolha de um tema, um repertório e estratégias a serem desenvolvidas nas 

oficinas. Seguem-se a essa fase de planejamento, a ação propriamente dita e a etapa 

retrospectiva, que inclui a análise e avaliação da ação e dos dados gerados nas 

oficinas. Nas oficinas, selecionamos usa textos, imagens e mídias que estimulem os 

estudantes a refletirem sobre os temas abordados. Nas oficinas semanais realizadas 

em 2019.1 trabalhamos o tema esperança, abordando sonhos e desejos de futuro, 

entendo que os menores abrigados, cuja auto estima é muito abalada pela situação 

de vulnerabilidade em que vivem, precisam de estímulo para terem esperança, de 

modo que projetem sua vida para além das experiências de privação que 

vivenciaram. Os resultados da pesquisa ação, concretizados nas produções dos 

menores abrigados que participaram das oficinas, indicam que a temática trabalhada 

no primeiro semestre de 2019 permitiu aos estudantes elaborar sentimentos e 

construir planos de futuro. 

 
E-mail: lisboamarcia@hotmail.com 
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ESTUDOS DO FANTÁSTICO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 

Estagiário(s):  
Julia Souza da Silva 

Marcelle Pereira Caputo 

 
O Núcleo de Estudos do Fantástico (NEF.UERJ) integra a macroestrutura da Unidade 

de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório Multidisciplinar de Semiótica (UDT 

LABSEM). A UDT se subdivide, no primeiro nível, em dois núcleos, Núcleo de Produção 

Audiovisual e Webdesigner (NPA) e Núcleo de Tratamento Técnico de Textos 

(NuTraT). Cabe ao NPA a produção de capas de livros, a diagramação de textos a 

serem publicados, a criação dos diversos produtos que envolvem a identidade visual 

de eventos, como congressos, seminários, encontros, simpósios, painéis, workshops 

etc., além de outros serviços necessários ao suporte digital ou gráfico. Cabe ao 

NuTrat a revisão linguística e formal dos textos a serem publicados, bem como sua 

formatação básica. No segundo nível, a UDT conta com um Núcleo de Periódicos, 

uma editora extensionista Dialogarts e o Seminário Permanente de Estudos Literários 

(SePEL.UERJ). O NEF.UERJ é o primeiro componente do SePEL.UERJ, cabendo-lhe a 

organização de eventos e publicações e o suporte a outros projetos dedicados ao 

fantástico, como os Acervos Temáticos e o Dicionário Digital do Insólito Ficcional (e-

DDIF). Os Acervos Temáticos surgiram a partir de doações feitas por Filipe Furtado, 

professor catedrático aposentado da Universidade Nova de Lisboa (UNL), e Rosalba 

Campra, professora titular aposentada de La Sapienza de Roma, que além das 

doações cederam os direitos autorais para a publicação de livros de sua autoria. A 

Dialogarts publicou, de Filipe Furtado, em 2017, “O fantástico: procedimentos de 

construção narrativa em H.P. Lovecraft”, em 2018, “Demônios íntimos: a narrativa 

fantástica vitoriana (origens, temas e ideias)”, e encontra-se previsto para 2020 o 

lançamento de “A construção do fantástico na narrativa”, e, de Rosalba Campra, em 

2016, “Territórios da ficção fantástica”. Em breve, os Acervos Temáticos estarão 

disponíveis para pesquisa em http://www.sepel.uerj.br/category/acervos/. O e-DDIF 

surgiu da sugestão de Filipe Furtado de se produzir um dicionário dedicado ao Insólito 

Ficcional, pensado para ser uma obra viva, dinâmica, sempre ampliada, alterada, 

corrigida, atualizada, mantendo-se dicionário ativo e recebendo contribuições de seus 

leitores e de toda a sua equipe de editores, redatores e colaboradores em geral. Os 

leitores podem enviar perguntas e sugestões à Editoria, que as encaminhará aos 

redatores que estejam responsáveis pelos verbetes, devendo avaliar as mensagens 

e respondê-las. Neste momento, ainda em fase inicial de produção, o e-DDIF pode 

ser acessado em http://www.insolitoficcional.uerj.br/site/. 

 
E-mail: flavgarc@gmail.com 
  



 
 

667 
 

 

EXPRESSÃO SONORA E REGISTRO MATERIAL DA ORALIDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Música 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA DE FATIMA MOREIRA 

Estagiário(s):  
Matheus Freitas Souza 

 
Com abertura para produções, o Estúdio de Criações Sonoras – Crias, ativo na UDT 

LabSonar do Instituto de Artes da UERJ, recebe artistas docentes, discentes e 

externos a universidade, que necessitam de auxílio para realização de seus trabalhos 

ou estejam interessados em produzir na dinâmica de experimentação em conjunto, 

vigente no estúdio. O estagiário é responsável por essa mediação, participando desde 

o desenvolvimento inicial das criações até a sua realização técnica de captação e 

edição do material. Nos projetos do CRIAS, o uso do som como forma de expressão 

é atravessado pela poética pessoal de cada um dos envolvidos, e dessa forma são 

realizados desdobramentos contextuais, passando por áreas como música, peças 

sonoras, gravação da leitura de textos, podcast e entrevistas conceituais, criando um 

espaço de viabilização de projetos sonoro-artísticos. Um exemplo é o projeto 

CRIAÇÕES COLETIVAS NO ESTÚDIO DE ARTES SONORAS, no qual é desenvolvido 

um trabalho de inclusão de vozes não-acadêmicas — a partir do RAP, gênero musical 

de ritmo e poesia e R&B, gênero musical de ritmo e blues — no estúdio são recebidos 

artistas que já estabeleceram uma produção em fase inicial, mas que ainda não 

tiveram acesso aos equipamentos necessários para materialização das suas ideias. 

Dessas propostas mais imersivas, já foram obtidas como resultado faixas musicais 

singulares e até álbuns sonoros completos, e nesse processo, naturalmente, vai se 

estabelecendo uma rede ampliada entre os artistas participantes, fortalecendo a ação 

extramuros do CRIAS. Acolhendo o peso da oralidade como forma viva que respira 

ainda no através da poesia e da escrita teórica, o projeto denominado Viva Voz se 

propõe a registrar escritor_s recitando seu próprio texto, dessa forma transformando 

as variações sonoras e nuances dos trejeitos falados em objeto que agrega sentido 

ao texto original, e que pode ser revisitado e assim exposto a um maior público. 

Utilizando-se da internet como plataforma de divulgação, foi estabelecida uma série 

de conversas/entrevistas em formato de podcast, onde são discutidos temas como 

arte e questões da vida contemporânea com a presença de convidados. Esse projeto 

foi pensado inicialmente como forma de criar uma cartografia-sonora do instituto de 

artes, recebendo alunos, professores e funcionários técnicos como participantes da 

conversa e dessa forma construindo um registro do lugar, mas aos poucos o seu 

desenvolvimento mostrou a necessidade de uma abertura para registro de vozes 

também externas a esse círculo. A experiência como parte desse projeto foi e é 

importante para o desenvolvimento das minhas percepções como produtor musical e 

de arte sonora, porque ao tratar das produções de forma autônoma o estagiário 

precisa conduzir sessões e estabelecer uma troca com os demais participantes, dessa 

forma o que é construído também é levado de forma prática para posteriores 

produções pessoais. 

 
E-mail: mariamoreir@yahoo.com 
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FORMAÇÃO DE TRADUTORES: PRÁTICA DE TRADUÇÃO LITERÁRIA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES 

Estagiário(s):  
Thais Abreu Vianna 

 
O projeto "Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária" busca contemplar 

o ensino da tradução literária numa perspectiva abrangente, que inclui a literatura 

científica, ou seja, textos que, assim como os textos literários, ampliam nosso 

universo, incitam-nos a observá-lo e organizá-lo de outras maneiras (Todorov, 2009, 

p. 23-24). A questão que motiva este projeto é a preocupação, no que tange ao papel 

do cientista como divulgador dos conhecimentos que ajudam a construir, com os 

efeitos do cultivo, na vida comum, de algumas práticas que parecem contribuir para 

desabonar, no imaginário da população menos iniciada, o ofício do tradutor ou a 

complexidade que está envolvida na atividade de tradução (literária ou de 

especialidade). O Projeto "Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária" 

busca contemplar a popularização do ensino e da prática de tradução literária via 

duas ações principais: 1. a tradução de relatos de tradutores profissionais que 

tematizem a própria prática da tradução literária; e, 2. a tradução de textos literários, 

sendo o termo “literário” entendido numa perspectiva mais abrangente (Todorov, 

2009) que engloba, portanto, textos tais como fábulas,contos, e ensaios de várias 

naturezas. Os conhecimentos em jogo neste projeto expressam o seu envolvimento 

com duas realidades com que se defrontam os docentes a ele ligados, ambas 

relacionadas à posição desses docentes, como representantes da área de 

conhecimento em que atuam, frente ao que reconhecem como interesse, necessidade 

e/ou proveito da sociedade. Uma dessas realidades diz respeito à população “interna” 

que o projeto pretende acolher, referente aos alunos vinculados a esse domínio de 

estudo, que já cursaram ou que estejam cursando Letras, na UERJ ou em outras 

universidades, situadas no Rio de Janeiro e adjacências, que carecem de cursos de 

Tradução Literária. No espaço da UERJ, verificamos, por exemplo, que é volumoso o 

número de alunos que nos procuram para compartilhar interesse por tradução 

literária, em especial, e buscar informações sobre oportunidades do desenvolvimento 

de habilidades para exercer essa atividade. A outra realidade com a qual nos 

defrontamos diz respeito à população “externa”, ou menos iniciada no campo dos 

estudos de Letras: a possibilidade de conhecer as particularidades desse campo e o 

próprio valor social e instrucional dessas particularidades. O pôster apresenta 

resultados obtidos no âmbito das ações 1 e 2 (1. a tradução de relatos de tradutores 

profissionais que tematizem a própria prática da tradução literária; e, 2. a tradução 

de textos literários, sendo o termo “literário” entendido numa perspectiva mais 

abrangente) bem como o impacto dessas ações na prática dos alunos envolvidos no 

projeto e na comunidade interessada em geral. 

 
E-mail: aliceenglishuerj@gmail.com 
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FORMAÇÃO DE TRADUTORES: PRÁTICA DE TRADUÇÃO LITERÁRIA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RENATO VENANCIO HENRIQUE DE SOUSA 

Estagiário(s):  
Fabianna Tavares Pellegrino 

 
O projeto "Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária" busca contemplar 

o ensino da tradução literária numa perspectiva abrangente, que inclui a literatura 

científica, ou seja, textos que, assim como os textos literários, ampliam nosso 

universo, incitam-nos a observá-lo e organizá-lo de outras maneiras (Todorov, 2009, 

p. 23-24). A questão que motiva este projeto é a preocupação, no que tange ao papel 

do cientista como divulgador dos conhecimentos que ajudam a construir, com os 

efeitos do cultivo, na vida comum, de algumas práticas que parecem contribuir para 

desabonar, no imaginário da população menos iniciada, o ofício do tradutor ou a 

complexidade que está envolvida na atividade de tradução (literária ou de 

especialidade). O Projeto "Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária" 

busca contemplar a popularização do ensino e da prática de tradução literária via 

duas ações principais: 1. a tradução de relatos de tradutores profissionais que 

tematizem a própria prática da tradução literária; e, 2. a tradução de textos literários, 

sendo o termo “literário” entendido numa perspectiva mais abrangente (Todorov, 

2009) que engloba, portanto, textos tais como fábulas, contos, e ensaios de várias 

naturezas. Os conhecimentos em jogo neste projeto expressam o seu envolvimento 

com duas realidades com que se defrontam os docentes a ele ligados, ambas 

relacionadas à posição desses docentes, como representantes da área de 

conhecimento em que atuam, frente ao que reconhecem como interesse, necessidade 

e/ou proveito da sociedade. Uma dessas realidades diz respeito à população “interna” 

que o projeto pretende acolher, referente aos alunos vinculados a esse domínio de 

estudo, que já cursaram ou que estejam cursando Letras, na UERJ ou em outras 

universidades, situadas no Rio de Janeiro e adjacências, que carecem de cursos de 

Tradução Literária. No espaço da UERJ, verificamos, por exemplo, que é volumoso o 

número de alunos que nos procuram para compartilhar interesse por tradução 

literária, em especial, e buscar informações sobre oportunidades do desenvolvimento 

de habilidades para exercer essa atividade. A outra realidade com a qual nos 

defrontamos diz respeito à população “externa”, ou menos iniciada no campo dos 

estudos de Letras: a possibilidade de conhecer as particularidades desse campo e o 

próprio valor social e instrucional dessas particularidades. O pôster apresenta 

resultados obtidos no âmbito das ações 1 e 2 (1. a tradução de relatos de tradutores 

profissionais que tematizem a própria prática da tradução literária; e, 2. a tradução 

de textos literários, sendo o termo “literário” entendido numa perspectiva mais 

abrangente) bem como o impacto dessas ações na prática dos alunos envolvidos no 

projeto e na comunidade interessada em geral. 

 
E-mail: rvhsousa@uol.com.br 
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FORMAÇÃO DE TRADUTORES: PRÁTICA DE TRADUÇÃO LITERÁRIA - 

ALEMÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MAGALI DOS SANTOS MOURA 

Estagiário(s):  
Mariana Mendes de Souza 

 
O projeto "Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária" busca contemplar 

o ensino da tradução literária numa perspectiva abrangente, que inclui a literatura 

científica, ou seja, textos que, assim como os textos literários, ampliam nosso 

universo, incitam-nos a observá-lo e organizá-lo de outras maneiras (Todorov, 2009, 

p. 23-24). A questão que motiva este projeto é a preocupação, no que tange ao papel 

do cientista como divulgador dos conhecimentos que ajudam a construir, com os 

efeitos do cultivo, na vida comum, de algumas práticas que parecem contribuir para 

desabonar, no imaginário da população menos iniciada, o ofício do tradutor ou a 

complexidade que está envolvida na atividade de tradução (literária ou de 

especialidade). O Projeto "Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária" 

busca contemplar a popularização do ensino e da prática de tradução literária via 

duas ações principais: 1. a tradução de relatos de tradutores profissionais que 

tematizem a própria prática da tradução literária; e, 2. a tradução de textos literários, 

sendo o termo “literário” entendido numa perspectiva mais abrangente (Todorov, 

2009) que engloba, portanto, textos tais como fábulas, contos, e ensaios de várias 

naturezas. Os conhecimentos em jogo neste projeto expressam o seu envolvimento 

com duas realidades com que se defrontam os docentes a ele ligados, ambas 

relacionadas à posição desses docentes, como representantes da área de 

conhecimento em que atuam, frente ao que reconhecem como interesse, necessidade 

e/ou proveito da sociedade. Uma dessas realidades diz respeito à população “interna” 

que o projeto pretende acolher, referente aos alunos vinculados a esse domínio de 

estudo, que já cursaram ou que estejam cursando Letras, na UERJ ou em outras 

universidades, situadas no Rio de Janeiro e adjacências, que carecem de cursos de 

Tradução Literária. No espaço da UERJ, verificamos, por exemplo, que é volumoso o 

número de alunos que nos procuram para compartilhar interesse por tradução 

literária, em especial, e buscar informações sobre oportunidades do desenvolvimento 

de habilidades para exercer essa atividade. A outra realidade com a qual nos 

defrontamos diz respeito à população “externa”, ou menos iniciada no campo dos 

estudos de Letras: a possibilidade de conhecer as particularidades desse campo e o 

próprio valor social e instrucional dessas particularidades. O pôster apresenta 

resultados obtidos no âmbito das ações 1 e 2 (1. a tradução de relatos de tradutores 

profissionais que tematizem a própria prática da tradução literária; e, 2. a tradução 

de textos literários, sendo o termo “literário” entendido numa perspectiva mais 

abrangente) bem como o impacto dessas ações na prática dos alunos envolvidos no 

projeto e na comunidade interessada em geral. 

 
E-mail: magali32@uol.com.br 
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HISTÓRIAS DE VIDA QUE MUDAM A PARTIR DA EDUCAÇÃO: UMA QUESTÃO 

DE IDENTIDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 

Estagiário(s):  
Mary Marcia Ferreira de Andrade Querino 

 
O Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-UERJ) foi criado a 31 anos, 

com a intenção de auxiliar pessoas com deficiência da comunidade interna e externa 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Entre outros projetos, é oferecido o Curso 

de Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes surdos da educação 

básica, todos oriundos da rede pública de ensino. O referido curso tem frequência 

semanal, com três horas-aulas, na Faculdade de Educação, no Campus Maracanã. 

Com o objetivo de garantir material didático acessível à disposição dos estudantes 

surdos foi criado o Curso de “Produção de Materiais Didático-Pedagógicos e 

Acadêmicos para o Ensino de Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos. 

Com as práticas de elaboração curricular, entendemos que a bolsista do projeto, além 

da extensa produção de materiais didáticos para escrita em português e leitura 

instrumental, tem vivenciado experiências que superam suas expectativas. Ver a 

evolução e o desempenho dos estudantes surdos, as diferentes experiências e 

histórias de vida vem contribuído significativa para a formação inicial da bolsista-

pesquisadora. Dentre as diferentes histórias, destacamos a de um estudante que 

chegou ao projeto com uma comunicação restrita, utilizada em família, que só era 

entendida por sua mãe. O estudante em questão não tinha qualquer experiência fora 

da sua escola de origem, não tinha uma convivência social. É através do curso de 

Português como segunda língua que o referido discente além da Língua Portuguesa 

Instrumental vem aprendendo, inclusive, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); por 

conseguinte, ele vem se comunicando com todos os integrantes do projeto, surdos e 

ouvintes. Essas e outras experiências, são traduzidas em resultados positivos de 

formação docente e de incentivo às práticas de inclusão. Desde que os estudos sobre 

a cultura e identidade das pessoas surdas estão sendo discutidas na comunidade 

acadêmica, novos olhares e perspectivas vêm sendo direcionados à comunidade 

surda. Quando o surdo se identifica com seus pares, sua identidade é posta em 

evidência, dizemos que esse indivíduo tem a identidade surda. É na diferença que o 

sujeito surdo se vê representado, suas histórias, ao mesmo tempo que individuais, 

se tornam coletivas. Ao observarmos as histórias de vida dos surdos que participam 

do projeto, percebemos que a falta de comunicação inicial, comparada às mudanças 

e evolução comunicacional, vem revelando o quanto vem sendo importante a 

convivência de todos. 

 
E-mail: valeriagpdoc@gmail.com 
  



 
 

672 
 

 

INTERPRETANDO O UNIVERSO NIPÔNICO: PRÁTICAS TRADUTÓRIAS DO 

JAPONÊS PARA O PORTUGUÊS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  
Amanda Sperle Honorato 

 
O presente projeto visa a estimular a atividade tradutória como alternativa para os 

alunos da graduação de Letras Português/Japonês, que costumava ter como foco 

apenas a formação docente. Os estudos tradutórios também se mostram de extrema 

importância para os profissionais de Letras, visto que serve como alternativa no 

mercado de trabalho. Para tal, a leitura de textos teóricos a respeito do assunto e a 

prática de atividades tradutórias, considerando suas dificuldades e especificidades, 

são de muito valor para a formação desse profissional. O projeto foi composto de 

duas etapas: a primeira consistiu em fornecer aos bolsistas materiais teóricos na área 

de tradução. Em um segundo momento, iniciamos as atividades práticas de tradução 

de obras em japonês. Foi concluída a tradução da obra Kiku to Katana (O Crisântemo 

e a Espada) da antropóloga Ruth Benedict e alguns capítulos do livro Nihon wo tadori 

naosu 29 no hoho (29 maneiras de repensar o Japão) do Centro Internacional de 

Estudos Japoneses da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Em relação a 

essa última obra, a Universidade de Estudos Estrangeiro de Tóquio concedeu os 

direitos autorais em língua portuguesa, exclusivamente para nosso grupo. 

Participaram também das atividades outros alunos da graduação bem como seis 

intercambistas japoneses, de forma que o grupo era bastante heterogêneo. Entre os 

alunos quase todos foram bolsistas no Japão e alguns outros serão intercambistas 

em universidades japonesas a partir do segundo semestre de 2019, com bolsa do 

Governo Japonês ou agência de fomento do Japão. Temos a intenção de, no futuro 

próximo, realizar a tradução de uma das seguintes obras literárias contemporâneas: 

“Chiisai ouchi” de Kyoko Nakajima ou “Bitamin F” de Kyoshi Shigematsu. O primeiro 

romance relata sobre uma família japonesa antes e depois da Segunda Guerra 

Mundial. O segundo romance trata de diversas histórias das famílias japonesas 

contemporâneas. Por meio da tradução dessas obras, buscaremos proporcionar aos 

leitores braisileiros uma visão atual da sociedade moderna e contemporânea 

japonesa. Esperamos contar com a participação ativa de intercambistas japoneses 

novamente e alunos voluntários. Quanto à bolsista, esta atuou de forma plenamente 

satisfatória, cumprindo o cronograma proposto, além de demonstrar bom 

conhecimento das línguas e culturas brasileira e japonesa, que foram ampliados ao 

longo da realização do projeto. Participou ativamente, contribuindo para o 

enriquecimento das discussões, construção do conhecimento, além de sugerir textos 

para tradução e versão. 

 
E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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IL TACCUINO DI DANTE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA ALEXANDRA GONCALVES 

Estagiário(s):  
Gisele dos Santos Teixeira Costa 

 
O projeto Cose Nostre foi criado pela falecida professora Maria Franca Zuccarello e 

hoje é conduzido por mim. Inicialmente, era impresso uma vez ao ano, numa tiragem 

de 50 cópias destinadas ao público interno apenas. Quando assumi o projeto, o 

transferi para o meio eletrônico num site hospedado no wikispaces e uma página no 

Facebook. Observando as estatísticas de visitas, constatei que o site não recebia 

visitas, ao passo que a página no Facebook crescia rapidamente, o que me levou a 

concentrar as energias nas redes sociais. Hoje, cinco anos após ater assumido o 

projeto e o ter transferido para o meio eletrônico, sem o uso de investimento 

financeiro, já contamos com 663 membros na página. Continuamos trabalhando na 

criação de uma página do Youtube e já temos um perfil do Instagram. Ao longo 

desses cinco anos, a página tem sido bastante importante na formação dos bolsistas 

que atuaram no projeto, houve, em cada jovem que passou por ela, um crescimento 

acadêmico, uma sensível melhora no conhecimento da língua italiana e pouco a pouco 

a página tem aproximado italianos e brasileiros no amor pela cultura. Além de ter 

um papel importante na formação de nossos alunos, a página tem tido um papel de 

vitrine do setor, do Instituto de Letras e da UERJ. É através dela que fazemos a maior 

parte da divulgação de nossos eventos, como um realizado com o objetivo de 

promover a reflexão a respeito da importância das atividades de extensão, "A 

extensão como ponte entre a academia e a comunidade". Ainda que nem todas as 

pessoas que tenham lido sobre o evento tenham comparecido, quinhentas e vinte e 

uma pessoas souberam do evento e aprenderam mais sobre os papéis da 

universidade junto à sociedade. Através das estatísticas, pudemos saber que o 

público que leu as informações desse evento era 71,7% mulher, o maior grupo entre 

elas (20%) tem entre 25 e 34 anos e, no caso desse evento, um evento local, 63% 

mora no Rio de Janeiro. No ano passado, nosso evento com maior alcance foi durante 

a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, evento anual realizado em todo o 

mundo, com o alcance de duas mil e setecentas pessoas, e mais uma vez tivemos 

um público feminino superior ao masculino. No último ano, o jornal assumiu um novo 

nome, Il Taccuino di Dante, em atenção e respeito aos leitores italianos, pois o antigo 

nome podia ser lido como uma referência à facção mafiosa "Cosa Nostra". Este ano 

relançamos a coluna que prevê a participação de alunos para incentivar nossos alunos 

a externarem seus talentos. Pois compreendemos que a importância do jornal precisa 

ir além do benefício que oferece aos bolsistas para se concretizar como um espaço 

democrático de incentivo ao aprendizado e à interação social. 

 
E-mail: patricialexg@gmail.com 
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LABESP: APROXIMAÇÕES ENTRE PROJETOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BEATRIZ ADRIANA KOMAVLI DE SANCHEZ 

Estagiário(s):  
Jonathan do Carmo Bueno 

 
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, alunos de espanhol e a comunidade de 

hispanistas 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. 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. 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 calcado no 

ensino, pesquisa e extensão universitária. Um exemplo dessa aproximação foi a 

palestra Polémicas normativas del Español, ministrada pelo Prof. Dr. Xoán Carlos 

Lagares (UFF), em 26.11.2018, cuja transcrição em breve estará disponibilizada em 

meio virtual. Nesse sentido, pretendemos dar continuidade a esse tipo de trabalho 

que visa à integração entre os projetos já existentes e os futuros. Essa necessidade 

de concretizar aproximações entre projetos também pretende contemplar demandas 

da/s unidade/s escolar/es interculturais existente/s no Estado do Rio de Janeiro e, 

almejamos, também às futuras. No âmbito de trabalho descrito se inserem as 

atividades efetuadas pelos bolsistas de EIC e de Extensão. 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 espanhola, acondicionados em mobiliário 

também cedido pelo ILE para o uso diário de nosso público interessado. Palavras-

chave: língua espanhola, ensino de língua, extensão universitária, pesquisa 

acadêmica, aproximações entre projetos 

 
E-mail: biaksanchez@terra.com.br 
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LABEV: NOVAS PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO NA ERA DIGITAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUISA PERISSE NUNES DA SILVA 

Estagiário(s):  
Juliana Silva Cassemiro 

Rejane Brito de Carvalho 

 
O Laboratório de Espanhol Virtual – LabEV é um projeto desenvolvido no âmbito do 

Setor de Espanhol do Instituto de Letras da UERJ, cujo foco é o uso das tecnologias 

da informação e comunicação (TICs) em prol do ensino de línguas estrangeiras (LE) 

e da formação inicial e continuada de professores. O projeto explora as múltiplas 

alternativas oferecidas pelo meio digital e as diversas possibilidades de utilização dos 

gêneros textuais nesse suporte. Contribui, desta forma, para aprimoramento e 

facilitação do ensino-aprendizagem por parte de estudantes e docentes na era da 

informação. A participação do bolsista de estágio interno complementar no projeto é 

dar suporte técnico para o desenvolvimento de duas frentes de trabalho: a 

informação e a interação. A informação é divulgada rotineiramente por meio do site 

do projeto (plataforma Moodle) e da página e perfil nas redes sociais (Facebook). 

Divulgamos eventos, congressos, palestras, pesquisas e publicações relevantes na 

área de Letras/Espanhol que possam ser válidos para alunos e professores desse 

idioma. Já a interação é realizada por meio da disponibilidade de diferentes materiais 

de interesse didático-pedagógico que foram selecionados, editados e catalogados 

com o objetivo de facilitar o acesso e o manuseio pelos usuários e despertar interesse 

pelo conteúdo oferecido. Esses materiais podem servir tanto como base para o estudo 

dos discentes da graduação em Letras/ Espanhol da UERJ quanto para a motivar a 

elaboração de propostas didáticas pelos docentes de espanhol de dentro e fora da 

Universidade. Dessa forma, por meio do conhecimento da língua espanhola e das 

culturas hispânicas, o projeto LabEV atua no sentido de contribuir para a construção 

de uma sociedade que saiba lidar com as tecnologias digitais de forma responsável e 

consciente. Como atividade principal do período atual, destacamos a adequação de 

materiais em língua espanhola a fim de disponibilizá-los no site do laboratório para 

auxiliar as aulas de professores e; publicação de concursos públicos para professores 

de espanhol, seleção de Mestrado e Doutorado em espanhol, além de eventos, 

palestras e afins na página do laboratório no Facebook. Sobre a minha experiência 

como bolsista, posso afirmar que a formação em espanhol é extremamente relevante 

para o desenvolvimento das atividades em questão porque são atividades voltadas 

para a língua espanhola, feitas em espanhol, e que contribuem e auxiliam professores 

e outros estudantes em suas tarefas. Um dos pontos de destaque da minha 

participação no projeto foi finalizar o processo adequação dos materiais 

disponibilizados no site. 

 
E-mail: luisaperisse@yahoo.com.br 
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LABORATÓRIO JOSÉ SARAMAGO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DAVI FERREIRA DE PINHO 

Estagiário(s):  
José Roberto Barros 

 
O Laboratório José Saramago, localizado no 11o andar - bloco B do Pavilhão Reitor 

João Lyra Filho, é um projeto indispensável para o funcionamento do Instituto de 

Letras, já que atende a aproximadamente 4000 alunos de graduação, pós-graduação 

e extensão em três turnos. O Laboratório José Saramago é composto por 20 (vinte) 

computadores com ferramentas de pesquisa, programas para confecção textual e 

conexão à internet. Sendo assim, nosso Laboratório atende a todos os discentes de 

nossa comunidade, muitos dos quais não têm acesso a tais ferramentas em suas 

residências. Destarte, o Saramago, como é carinhosamente apelidado por nossos 

alunos, é um projeto fundamental para o acolhimento do aluno trabalhador em nossa 

comunidade acadêmica, uma missão que nos define enquanto Universidade. 

Pensamos o Saramago como um espaço sempre em funcionamento em seus três 

turnos através do revezamento de no mínimo três bolsistas, que não apenas 

monitorariam o ambiente mas também assessorariam os alunos, que muitas vezes 

não sabem manusear os equipamentos. Almejamos garantir, através deste projeto, 

que cada aluno tenha direito a imprimir 30 (trinta) páginas por dia, o que é de suma 

importância para o cumprimento de seus deveres acadêmicos. No entanto, o 

Saramago passa por dificuldades no atual cenário. Este trabalho tem por objetivo 

demonstrar como tem sido difícil mantê-lo em pleno funcionamento. As dificuldades 

estão, em primeiro lugar, no fato de não haver verba para reposição de máquinas 

que não são mais recuperáveis e também no pequeno número de servidores técnicos 

em informáica que possam fazer manutenção e consertos que estão para além da 

capacidade do nosso único bolsista. Em segundo lugar, com cerca de 4000 alunos 

circulando no ILE nos três turnos, se contarmos com a Gradução, Pós-graducação e 

Extensão, o Laboratório precisa funcionar em mais que um turno. Sem no mínino 3 

(três) bolsistas, um por turno, o atendimento fica precário, pois temos muitos alunos 

que dependem do laboratório para poder fazer pesquisa na internet e imprimir seus 

trabalhos, já que não têm acesso à internet e à impressora em suas residências. Com 

apenas um ou até mesmo com dois bolsistas, só podemos atendê-los em um turno, 

o que gera uma insustentável demanda. Sendo assim, falaremos da nossa resistência 

diária, já que contamos atualmente com apenas uma bolsa de EIC. Almejamos, com 

este trabalho, sensibilizar a comunidade acadêmica e pedir mais fomento, mesmo 

que seja na forma de mais bolsas de EIC, para o bom funcionamento do Saramago. 

 
E-mail: davifpinho@gmail.com 
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LETRASPRETAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HENRIQUE MARQUES SAMYN 

Estagiário(s):  
Maria Veronica da Silva 

 
Como bolsista de Estágio Interno Complementar do projeto LetrasPretas, venho 

participando das diferentes atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. Nosso 

foco principal é o blog LetrasPretas, no qual semanalmente publicamos resenhas, 

ensaios e relatos de/sobre mulheres negras. Desde setembro de 2017, o blog já 

publicou mais de 100 textos – tematizando, por exemplo, obras de autoras como 

Angela Davis, Chimamanda Adichie, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e 

Jarid Arraes, além de relatos de militantes e intelectuais negras. O blog já alcançou, 

desde a estreia, mais de 15 mil visualizações. Como estratégia de divulgação, 

criamos páginas no Facebook e no Instagram, nas quais semanalmente difundimos 

os links dos textos e divulgamos nossos eventos; as páginas favorecem uma rápida 

interação com o público, propiciando maior notoriedade ao projeto. Atualmente, o 

LetrasPretas é formado por 11 integrantes, incluindo bolsistas (EIC, ID, Extensão e 

Proatec) e voluntárias, todas alunas e ex-alunas da UERJ, negras e cotistas, que 

participam também de um grupo de estudos sobre raça e gênero. Podemos destacar 

ainda outras atividades realizadas pelo grupo. Em outubro de 2018 promovemos o 

evento “Oficina Literária LetrasPretas: escrever a raça e o gênero”, em que, a partir 

de discussões sobre os conceitos de “escrevivência” e “lugar de fala”, como definidos 

por Conceição Evaristo e Djamila Ribeiro, respectivamente, propusemos a produção 

de textos com temáticas voltadas para questões de raça e gênero. Em novembro, o 

projeto, representado por mim, recebeu na 17a Semana da Graduação da UERJ o 

Prêmio da Graduação Fernando Sgarbi Lima, na modalidade Proiniciar. Neste mesmo 

mês, fomos convidadas a participar do IX Sapuerj (Seminário dos alunos da pós-

graduação em Letras da UERJ), no qual apresentamos um pôster e ministramos a 

oficina “As relações de gênero e raça nos espaços de poder”, em que falei sobre o 

papel fundamental de Sojourner Truth para pensar as especificidades de ser mulher 

negra. No primeiro mês de 2019, gravamos os dez episódios da segunda temporada 

do nosso programa de rádio, parceria com o CTE/UERJ; está em preparação a terceira 

temporada do programa. Em março de 2019, além da realização de uma atividade 

de acolhimento às calouras e aos calouros, em que falei sobre “não-pertencimento 

no espaço da universidade”, confeccionamos um mural em homenagem à trajetória 

de luta de Marielle Franco. Em abril, recebemos a escritora Lubi Prates para a primeira 

das atividades da série “LetrasPretas convida”, e conversamos sobre seu último 

lançamento, “Um corpo negro”. Ainda no primeiro semestre de 2019, recebemos os 

escritores Cidinha da Silva, Tom Farias e Eliana Alves Cruz para eventos em parceria 

com o Centro de Estudos Interculturais. Desta maneira, o LetrasPretas vem atuando 

ativamente para divulgar a produção intelectual e literária de mulheres negras, 

incentivando também a inserção de alunas negras, cotistas e ex-cotistas, no espaço 

acadêmico. 

 
E-mail: marquessamyn@gmail.com 
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MEMÓRIA DOS ESTUDOS PORTUGUESES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CARLOS EDUARDO SOARES DA CRUZ 

Estagiário(s):  
Elisa da Mata Ferreira 

 
O presente projeto baseia-se numa visão interdisciplinar de leitura da tradição para 

a valorização e disseminação dos estudos portugueses, com ênfase na cultura 

portuguesa, na literatura portuguesa, e nas relações entre estas e as literaturas e 

culturas africanas em língua portuguesa e brasileiras. As ações da Cátedra Almeida 

Garrett objetivam difundir os estudos portugueses no Brasil, afirmando-se como polo 

dessa área na UERJ. Por isso, em um mundo acadêmico cada vez mais imediatista, 

acelerado, valorizando apenas o novo, buscamos efetivar algo que tem sido desejado 

pelo meio acadêmico e pelas agências de fomento: a divulgação científica, ou a 

popularização da ciência. Ao mesmo tempo, valorizamos a tradição, a história da 

pesquisa no nosso campo. Recuperando a velha máxima da ciência que prega que é 

sobre os ombros de gigantes que enxergamos mais longe, compreendemos que a 

partir do resgate da história de nossa área, de seus nomes fundadores e dos textos 

que produziram (muitos relegados às poeiras das estantes e dos arquivos) é possível 

avançar suscitando novas discussões e novas abordagens. A Cátedra Almeida Garrett 

vai assim contribuir para a história dos estudos portugueses no Brasil, apoiando-se, 

portanto, em metodologias da própria pesquisa histórica, incluindo levantamentos 

bibliográficos. E disponibilizará esses dados, com apresentação e comentários 

suscitando novas discussões, na Internet para facilitar a difusão do conhecimento. A 

principal base teórico-metodológica é a própria História da Literatura, pois os textos 

recuperados se confrontam com os mais diferentes momentos da literatura 

portuguesa, das origens medievais ao século XX, passando por nomes canônicos 

intransponíveis, como Camões, Eça de Queirós, Fernando Pessoa e o próprio Almeida 

Garrett. Esse resgate permitirá a escrita de uma história da literatura portuguesa 

vista do Brasil, contribuindo inclusive para os estudos das relações luso-brasileiras 

no âmbito da cultura e do ensino, na sequência da estratégia defendida por alguns 

críticos contemporâneos que afirmam ser necessária uma maior aproximação dos 

estudos literários no Brasil com a literatura portuguesa diminuindo o estatuto desta 

como "outro" ou "estrangeiro". Sendo assim, nesta etapa inicial, informações bio-

bibliográficas dos professores fundadores da cadeira de Literatura Portuguesa na 

UERJ foram levantadas e disponibilizadas na página da Cátedra Garrett no Facebook 

em Álbum específico, pela estagiária. A próxima etapa, já em fase de elaboração, 

dedicar-se-á aos demais pesquisadores do estado do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: eduardodacruz@gmail.com 
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MEMÓRIA, EVENTOS E DIVULGAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA CRISTINA DOS SANTOS 

Estagiário(s):  
Douglas Rosa Ferreira 

 
O projeto Eventos Acadêmicos do Instituto de Letras da UERJ tem entre sua 

fundamentação teórico-metodológica o planejamento de Relações Públicas para a 

comunicação integrada (KUNSCH, 2003). Isso acontece porque esses eventos, sejam 

institucionais (como as confraternizações semestrais ou transmissões de cargo) ou 

acadêmicos (fóruns, seminários, aulas inaugurais), fazem parte da identidade 

institucional do ILE, reunindo todos os seus públicos - funcionários docentes, 

funcionários técnico-administrativos, discentes e comunidade externa (ESTRELLA E 

FERNANDEZ, em: ESTRELLA at alii, 2009). Considera-se, também, a organização dos 

eventos, desde seu planejamento até a divulgação (KUNSCH, 2003). Finalmente, o 

projeto é comprometido com as regras de cerimonial e protocolo (MEIRELLES, 2000) 

exigidas pelo ambiente universitário e com a memória institucional, reunindo os 

eventos que fazem parte da vida do Instituto de Letras desde sua criação. Dentre as 

suas várias linhas de atuação, o Projeto prevê 1) a organização e divulgação do 

Calendário Acadêmico do ILE, com definição da data de realização dos eventos, 

planejamento e execução de cada etapa dos trabalhos de forma que os eventos 

possam ocorrer nos dias e horários pré-estabelecidos, com os equipamentos 

necessários e boa presença de público, sem choque de datas e horários; 2) a redação 

dos releases para divulgação dos eventos e atividades do ILE, entre membros das 

comunidades interna e externa; 3) a redação, revisão e publicação do Catálogo 

Letras; e 4) a busca de dados sobre pessoas, eventos e projetos mais importantes, 

desde a fundação do Instituto, até a presente dada, para a confecção de uma 

memória do ILE, para que se produza livro digital e impresso da história do Instituto. 

Desse modo, o projeto torna-se uma ferramenta importante ao contribuir com os 

setores e os Departamentos do ILE na divulgação dos eventos acadêmicos e 

científicos tais como, seminários, cursos, palestras, mesas-redondas, simpósios, 

fóruns, conferências e jornadas e ser um apoio para esses eventos. Ademais, o 

Projeto mostra-se de singular importância para a manutenção da memória do 

Instituto e para a divulgação à Comunidade Interna e externa das atividades de 

pesquisa, extensão e ensino do ILE, por meio do Catálogo de Letras. Desse modo, o 

Projeto tem um valor inestimável para as relações do ILE com o público interno 

(funcionários docentes, funcionários técnico-administrativos e discentes) e externo 

que circulam pelas dependências do Instituto de Letras. 

 
E-mail: anacrissuerj@gmail.com 
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NUPPLES/CEFIL - DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS DO BRASIL COMO LÍNGUA 

NÃO MATERNA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA 

Estagiário(s):  
Rodrigo Pereira de Souza 

 
A iniciativa de produção de um dicionário de língua portuguesa para alunos de 

português como língua não materna integra participantes de dois projetos do 

Departamento de Língua Portuguesa, Filologia e Literatura Portuguesa do Instituto 

de Letras da UERJ: o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como Língua 

Estrangeira / Segunda Língua (Nupples) e o Centro Filológico Clóvis Monteiro (Cefil). 

A ideia da parceria é articular a experiência de ensino acumulada pelos integrantes 

do Nupples à prática lexicográfica dos integrantes do Cefil. Fatores como a crescente 

projeção internacional do Brasil, seja no aspecto cultural (que já é motivo de 

reconhecimento há mais tempo), seja no político-econômico (que vem causando 

crescente interesse por nosso país e por sua língua), determinam a necessidade cada 

vez mais premente de que se produzam obras de referência como dicionários, 

gramáticas e até mesmo livros didáticos bem embasados, redigidos à luz de 

experiências de sala de aula e de informações depreendidas a partir de observações 

dos usos da língua, lado a lado com os balizamentos da norma-padrão. Adicione-se 

a isso a carência de dicionários específicos para aprendizes de língua portuguesa não 

materna (PLNM). Mesmo nossos dicionários escolares, formulados para o ensino de 

português, não trazem as explicitações que se mostram necessárias ao público-alvo 

em questão, no que diz respeito a informações pragmático-discursivas e culturais, 

registros de combinatórias lexicais e unidades lexicais complexas, entre outros itens 

diferenciais do trabalho com dicionários pedagógicos para aprendizes de língua 

estrangeira. A preparação da obra passa pelas seguintes providências: A) 

estabelecimento da macroestrutura com uso de obras de referência a respeito de 

frequência de uso de palavras – Para o processamento desse universo vocabular 

também lançamos mão do Wordsmith Tools, software que permite a elaboração 

automática de índices alfabéticos e de frequência, além de outras informações 

quantitativas; B) estabelecimento da microestrutura, considerando-se observações 

de aulas ministradas por professores do Nupples, informações de planos de aula, 

conversas com o professor Alexandre Ribeiro, coordenador do projeto e leitura de 

textos de referência. Eis os campos previstos – b1) lema e classe gramatical; b2) 

pronúncia; b3) blocos de acepções com definição, combinações recorrentes de 

palavras e exemplos de uso recolhidos de textos dos corpora disponíveis, além de, 

eventualmente, notas gramaticais e de uso, registro de sinônimos, antônimos e 

variantes, notas enciclopédicas registro de unidades lexicais complexas; C) 

elaboração de um repositório digital de dados e sua publicação na internet: a ideia é 

alimentar uma base de dados com a estrutura supramencionada e criar uma interface 

desse repositório para consulta gratuita on-line. Uma das vantagens desse recurso é 

que, com ele, abriremos um canal para receber observações, críticas e sugestões dos 

consulentes. 

 
E-mail: flavioab.uerj@gmail.com 
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NUPPLES/UERJ:TICS COMO FERRAMENTA INTEGRADORA ENTRE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Lucas Alves de Souza 

Nathalia Fonseca Teixeira 

 
O ensino de Português com Língua Não Materna insere-se nas atividades de ensino, 

de pesquisa e de extensão, existente no Instituto de Letras da UERJ, e ganhou 

respaldo administrativo-acadêmico a partir da criação do Núcleo de Pesquisa e Ensino 

de Português como Língua Estrangeira/Segunda Língua (NUPPLES) que se ocupa do 

ensino de português a estrangeiros das comunidades interna e externa à UERJ. O 

NUPPLES existe para promover estudos, pesquisas e ensino de português língua não 

materna, apoiando ações de internacionalização da UERJ e visando à formação de 

professores especializados na área. O Nupples tem por visão “ser um espaço de 

referência na produção de conhecimento na área de português língua não materna”. 

Seus valores estão calcados no respeito às diferenças, preservação da língua e da 

cultura brasileiras e o cultivo de espírito investigador e integrador. Suas atividades 

destacam-se pela indissociabilidade entre teoria e prática. Dessa forma, cria 

oportunidades de prática profissional para alunos de graduação que atuam em sala 

de aula e na parte administrativa do Projeto. Dentre as mais recentes produções do 

projeto encontram-se as seguintes: organização de evento (XIV Encontro de 

Português Língua Estrangeira & IV Congresso de Português Língua Internacional) em 

parceria com a PUC-Rio, UFF, UFRJ; publicação de livros (“Ensino de Português para 

Estrangeiros: internacionalização, contextos e práticas”, “Português do Brasil para 

Estrangeiros: políticas, formação, descrição”, Ensino de português do Brasil para 

estrangeiros: orientações didáticas para o nível A1 [Série Orientações Didáticas]); 

atualização de site de divulgação das atividades do projeto e em que estão 

hospedados os serviços do projeto como “dicionário online de português língua 

estrangeira” e “plataforma de aprendizagem a distância” (www.nupples.online); uso 

e atualização constante de Plataforma LMS (Moodle); participação em eventos com 

apresentação de trabalhos (XIII PLE-RJ, USM - 2018). O Nupples teve o seu trabalho 

com TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) reconhecido através do Prêmio 

Fernando Sgarbi - 1º EIC (27ª USM). Assim, foi possível acompanhar ontime a 

produção de materiais didáticos e de planos de aulas. Toda a equipe de bolsistas do 

Nupples, juntamente com o Supervisor, prepara os planos e aula em ambiente 

virtual. Os bolsistas são acompanhados no momento da elaboração dos materiais, 

sendo auxiliados na pesquisa e na proposição adequada de atividades para as aulas. 

Os bolsistas de EIC auxiliam a garantir a qualidade do material produzido, em termos 

de conteúdo e de design. Além disso, trabalham catalogando os materiais produzidos, 

o que facilita o trabalho de pesquisa dos professores. Este trabalho apresenta e 

discute os resultados obtidos com o uso das TICs tanto para o desempenho dos 

alunos quanto para a formação de bolsistas, destacando que as atividades 

acadêmico-administrativas não são dissociadas das atividades acadêmicas. 

 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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OS NÓS DA TRADUÇÃO NO CONFRONTO PORTUGUÊS BRASILEIRO-

ITALIANO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 

Estagiário(s):  
Yasmin de Mattos Silva 

 
Decidir que palavra encaixar para conseguir o melhor efeito possível na língua de 

chegada é quase sempre o maior dos desafios para o tradutor. Em se tratando de 

aprendiz, a empreitada é ainda muito mais árdua. Nas oficinas, discutimos questões 

de ensino e aprendizagem de língua e tradução/versão que contribuem para o ensino 

aprendizagem de italiano LE. A partir da leitura e tradução de contos, crônicas, 

fragmentos de romances, poemas, entre outros, propomo-nos a discutir sobre o 

tradutor e sobre seu papel como mediador entre culturas. Inicia-se com uma breve 

contextualização de como é vista a tradução, seu papel atualmente e se segue 

trazendo uma noção geral sobre tradução, a partir do ponto de vista de diversos 

teóricos os quais defendem princípios a serem seguidos e metas a serem alcançadas 

durante o ato tradutório. A meta, quase inatingível, de produzir uma tradução 

satisfatoriamente fiel ao original, é discutida, pois, afinal, existe tradução perfeita? 

Como minimizar as perdas durante esse percurso e o que privilegiar nas escolhas a 

serem realizadas? São alguns dos questionamentos levantados e respondidos 

durante os trabalhos, cujos corpora estudados, traduzidos e analisados podem ser 

de naturezas várias, isto é, de todos os gêneros textuais. Todo o processo envolvido 

na tradução de um original é abordado, desde a preparação do tradutor para executá-

la, suas etapas até sua finalização. Dentre as etapas mencionadas, estão os mais 

diversos fatores, como a identificação do público-alvo, do tipo de tradução, a 

necessidade e a existência de correspondências entre as línguas em pauta e a 

transposição de traços culturais para a língua e cultura de chegada, inclusive as 

operações possíveis para a escolha dos vocábulos adequados em cada ocasião. Nesse 

período de 2018-2019, continuamos a dar prioridade à tradução. Traduzimos e 

problematizamos/comentamos algumas questões linguísticos-culturais presentes no 

conto La cura delle vespe, extraído da obra Marcovaldo, de Ítalo Calvino, no qual 

abordamos a problemática tradução de algumas palavras expletivas, modos de dizer 

peculiar da cultura italiana e expressões idiomáticas coincidentes ou não em relação 

à lingua portuguesa do Brasil. Ainda discutimos a questão da polissemia em 

fragmentos da obra Storia di una capinera de Giovanni Verga. Nesta oficina, 

discutimos ainda a semântica dos sufixos diminutivos e aumentativos, riquíssimos 

em italiano, mas, em um grande número de vezes, intraduzíveis em português. 

Traduzimos e discutimos também poesias de Sergio Girau, expoente do poetry slam, 

a respeito da tradução, do tradutor e de seu papel como mediador entre culturas. 

 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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PRIMEIRAS PRÁTICAS: ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM ESPAÇOS 

COMUNITÁRIOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA MAGARINOS DE SOUZA LEAO 

Estagiário(s):  
Rodrigo da Silva Ferreira 

 
A formação do licenciando em Letras Português-Inglês é composta por atividades que 

se orientam para a construção contínua de um profissional que tenha a consciência 

não apenas de suas futuras ações pedagógicas, mas também de sua função social. 

Uma das formas de se propiciar um engajamento nesse processo de reflexões 

pedagógicas é aproximar os discentes do curso de Letras da organização e da 

condução de um curso de línguas para turmas de jovens e adultos que vivenciam 

contextos especiais, como as práticas de ensino para a comunidade interna e externa 

da universidade, no entorno da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. 

Assim, nós, futuros licenciados, temos a oportunidade de lidarmos com a 

heterogeneidade contextual da sala de aula, com a possibilidade de conduzir 

atividades pedagógicas fora do ambiente das muitas disputas profissionais e sem as 

duras exigências de competição de mercado. Esse estágio permite experimentarmos 

diferentes abordagens e técnicas de ensino, caminhando por princípios metodológicos 

e vivenciando a era pós-método (KUMARAVADIVELU, 2008) para a condução das 

aulas, que englobam não apenas o ensino e aprendizagem das habilidades de 

produção e compreensão oral e escrita, mas também a compreensão de mundo 

desses participantes. O foco de reflexão tem se voltado para a interação em sala de 

aula, tanto instrutor-aluno quanto aluno-aluno. Ao invés de práticas com ênfase 

apenas na estrutura gramatical da língua, a opção tem sido por atividades de uso da 

linguagem para comunicação em contextos que podem vir a ser vivenciados pelos 

aprendizes, a fim de que o processo de ensino-aprendizagem seja produtivo e 

gratificante para todos, gerando, com isso, uma qualidade de vida dentro da sala de 

aula (MORAES BEZERRA, 2013; DEOSTI, 2015). Tal processo é importante, pois ele 

não exclui nenhum dos integrantes da sala, muito pelo contrário, ele se importa com 

a bagagem de conhecimento trazida por cada um dos participantes, fazendo com que 

todos sejam agentes ativos na construção do conhecimento e na aprendizagem da 

língua. Por esse motivo, os planejamentos das atividades são realizados a partir de 

avaliação e reflexão sobre a prática do estagiário, que tem a oportunidade de fazer 

a seleção e/ou elaboração de materiais didáticos adicionais, com foco não só no 

vocabulário, mas também em variados itens de linguagem, como expressões e 

elementos culturais dessa língua, tentando aproximar ao máximo as aulas aos 

contextos de interesse dos aprendizes. Há também a reflexão e proposição de 

diferentes formas de avaliação. Como resultado, tem-se a contribuição para o 

processo de aprendizagem de língua inglesa da comunidade que está envolvida nesse 

contexto pedagógico, que encontra nesse curso a sua grande oportunidade de 

desenvolvimento linguístico. Além disso, a prática e a reflexão propiciam a construção 

de minha postura crítica como licenciando em relação às atividades pedagógicas que 

tenho desenvolvido. 

 
E-mail: magarinosmarcia@gmail.com 
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PROTOCOLOS COTIDIANOS DO LABSEM 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES 

Estagiário(s):  
Flavia Sobral de Holanda Maia 

 
Com o intuito de melhor administrar o LABSEM — projeto de extensão institucional 

multidisciplinar e multiusuário —, decidimos pro criar o projeto PROTOCOLOS 

COTIDIANOS DO LABSEM. Por intermédio desse projeto, tem sido possível treinar e 

aperfeiçoar técnicos de nível fundamental, médio e superior que participam de 

atividades de apoio ao projeto LABSEM, vinculados ao Núcleo de Produção 

Audiovisual e Webdesigner / Setor de Editoração de Publicações digitais. Também 

tem sido possível proporcionar ao estudante de graduação da UERJ a realização de 

atividades práticas na sua linha de formação, visando à integração de conhecimentos 

teórico–práticos e o desenvolvimento da competência técnico-científica, uma vez 

que, como espaço físico e institucional, a equipe-autora definiu para o LABSEM os 

seguintes objetivos: a) Fomentar um ambiente de especialização de comunicadores 

e de educadores interessados na produção educativa e cultural, por intermédio do 

ensino, da pesquisa e da extensão, explorando recursos jornalísticos, documentais e 

artísticos de televisão, vídeo, cinema e computação etc.; b) Formar recursos 

humanos especializados para a pesquisa semiótica nas especialidades listadas no 

projeto; c) Ampliar o trabalho que já vem sendo realizado pelo LABSEM; d) Promover 

o diálogo multidisciplinar de forma concreta e (e) Preparar recursos humanos para 

atuarem em Ações e na Educação à Distância. Os valores decorrentes do uso eficiente 

das redes de comunicação digital e dos multimeios – em especial se os usuários 

recebem instrumentalização semiótica – podem mudar todo o cenário 

socioeconômico de uma área. A “nova cultura”, as características de 

compartilhamento ou solidariedade, o compromisso e a continuidade, o pluralismo e 

a informação transformada em ação, assim como o mercado, com “drástica mudança 

de enfoque”, faz com que os “elementos importantes sejam agora os usuários finais, 

os serviços, os conteúdos, as tarifas, a organização dos grupos de usuários, a 

participação de atores como documentalistas, pesquisadores no nível da indústria, 

serviços privados de informática, de comunicação e de informação”. Ao enfatizar as 

oportunidades criadas pela rede para o desenvolvimento da região, ao mesmo tempo 

em que enumeram os desafios para a integração regional, os autores reafirmam a 

sua convicção de que “a comunicação mediada por computador agrega conceitos de 

solidariedade e democracia ao impedir a concentração do poder associado com a 

informação. É mister fornecer, para cada disciplina, uma extensa lista bibliográfica, 

que deve ser de fácil acesso no mercado ou na maioria das bibliotecas públicas. 

Porém, bibliotecas e livrarias precárias ou mesmo inexistentes fazem com que 

estudantes, e mesmo pesquisadores, fiquem prejudicados quando do 

desenvolvimento de suas pesquisas, pois não têm acesso a uma grande parcela do 

material bibliográfico necessário para o correto desenvolvimento das disciplinas. 

 
E-mail: darciliasimoes@gmail.com 
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PROGRAMA LERUERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES 

Estagiário(s):  
Ingrid Kelly da Silva Machado 

 
Criado em 1994, com o compromisso de promover a leitura na UERJ, o Programa 

LerUerj vem ampliando seu compromisso original, incentivando e articulando 

diferentes iniciativas e engajamentos que possibilitam alcançar o objetivo geral de 

"formar profissionais de Letras e de disciplinas afins que atuem criticamente na 

transformação das práticas leitoras e nos modos dominantes de produção e recepção 

de cultura dominantes no país, a partir das instituições de ensino ou de outras 

agências interferentes nesse campo". Entre as diferentes estratégias adotadas para 

alcançar o referido objetivo, desenvolvemos as seguintes: i) constituímos um grupo 

de leitura e discussão de temas na interface ciência/filosofia, em especial as pistas 

do método da cartografia (PASSOS, KASTRUP,ESCÓSSIA, 2009); ii) constituímos um 

grupo de discussão e acompanhamento das pesquisas sobre o refúgio e supervisão 

da atuação de graduandos e pós-graduandos no trabalho com refugiados, em 

parceria com a Cáritas-RJ; iii) promovemos eventos científicos, com o intuito de 

incentivar a aproximação dos estudantes com as pesquisas desenvolvidas por pós-

graduandos vinculados ao Programa; iv) elaboração e publicação do Jornal LiterAtos, 

em parceira com o Diretório Acadêmico. A publicação do jornal pretende abarcar 

todos os estudantes de letras e interessados por um programa de leitura baseados 

em uma literatura autoral e livre dos alunos. Procura promover mais que um processo 

de leitura, seu objetivo é a produção literária que contribui com a criatividade artística 

de cada indivíduo. Assim adotando uma maior percepção de diferentes leituras e 

múltiplos estilos literários que surgem conforme a percepção de cada pessoa em 

particular. Durante o curso os alunos da graduação estão acostumados a estudar os 

clássicos literários, com estilos canonizados que ainda hoje são adotados como 

"modelo" a ser seguido. O projeto então procura ampliar a visão do aluno e 

estabelecer uma relação da escrita na sua contemporaneidade. Sem paradigmas a 

ser copiado o aluno se expressa e se desempenha de acordo com seu próprio projeto 

e percepção de leitura e escrita. Nessas diversas frentes de trabalho, os integrantes 

da equipe do LerUerj estiveram envolvidos desde o planejamento, execução e 

finalização dos processos em curso. Desse modo, a formação crítica é conseguida por 

meio da constante reflexão sobre os impasses encontrados nas práticas leitoras em 

diferentes contextos profissionais. Além disso, a perspectiva crítica é também 

perseguida pela explicitação da discussão filosófica na formação em Letras, a partir 

das leituras realizadas. 

 
E-mail: brunodeusdara@gmail.com 
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REVISTA METAPHRASE - REVISTA ON-LINE DE TRADUÇÃO DO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E ORIENTAIS DO INSTITUTO DE 

LETRAS DA UERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DULCILEIDE VIRGINIO DO NASCIMENTO BRAGA 

Estagiário(s):  
Igor Franco Silva 

Paloma Fernanda Martins Pereira 

 
Introdução: O projeto da Revista Metáphrase — revista on-line de tradução do 

Departamento de Letras Clássicas e Orientais do Instituto de Letras da UERJ — tem 

por objetivo contribuir para elevar o nível de qualidade, forma e conteúdo das 

publicações na área de tradução dos textos gregos e latinos, ainda não traduzidos 

para o vernáculo e sua divulgação se dará inicialmente através dos sites: divulgação 

se dará inicialmente através do site http://gregoletrasclassic.wix.com/metanoia. 

Embora já tenhamos em vernáculo excelentes traduções, falta-nos instrumentos 

próprios para pesquisadores de diferentes áreas aperfeiçoarem seus estudos. Quando 

tratamos de instrumentos, não estamos falando das análises críticas, nem tampouco 

dos estudos direcionados que usam o texto clássico (grego e latim) como corpus, 

mas de instrumentos que permitam observar o texto no seu contexto original, ou 

seja, na sua língua original — entendendo, principalmente, a sua estrutura e a 

importância da seleção vocabular. Quando falamos de tradução — salientamos que 

as diferentes traduções trazem múltiplas possibilidades de leitura sobre um mesmo 

texto —, e de tradução de um texto clássico, temos a consciência de que temos cada 

vez mais um número menor de pessoas que dominam esse idioma, e, nos deparamos 

com um grande problema que está centrado na ausência de recursos que auxiliem o 

processo de análise e tradução das a partir do original em grego e latim. Objetivo: A 

revista Metáphrase, portanto, divulgará as traduções de textos gregos e latinos não 

traduzidos para o vernáculo feitas, inicialmente, pelo grupo de tradução formado por 

alunos a partir do quarto período e professores do Departamento LECO, bem como 

as de colaboradores externos, a partir de uma análise prévia realizada pelo Conselho 

Editorial da revista composto, inicialmente, por professores da UERJ, UFF e UFRJ. 

Metodologia: A edição será sempre bilíngue, acompanhada de comentários 

morfossintáticos e estilísticos e com um breve resumo da obra e do autor, 

possibilitando, principalmente, aos discentes da área de Letras Clássicas e 

pesquisadores de áreas afins o acesso a este material. Resultados: A revista já está 

na segunda edição. A criação, portanto, deste material é de grande importância para 

auxiliar os estudos relacionados ao léxico e estruturas morfossintáticas para os 

alunos da graduação, pós-graduação e para todos quanto, da antiguidade até os dias 

atuais, desenvolvam pesquisas que incluam os textos clássicos em seu corpus. 

 
E-mail: dulcinascimento@bol.com.br 
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TRATAMENTO TÉCNICO DE TEXTOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 

Estagiário(s):  
Matheus Tojeiro da Silva 

 
O Tratamento Técnico de Textos para Publicação Digital é um projeto que presta 

serviços ao Núcleo de Tratamento Técnico de Textos (NuTraT), um dos dois núcleos 

que, juntamente com o Núcleo de Produção Audiovisual e Webdesign (NPA), 

compõem o primeiro nível da organização estrutural da Unidade de Desenvolvimento 

Tecnológico (UDT) Laboratório Muldisciplinar de Semiótica (LABSEM). Sob esses dois 

núcleos, organizam-se, de forma articulada, variados projetos ou subprojetos de 

Extensão, Estágio Interno Complementar, Inciação à Docência, Iniciação Científica, 

Iniciação Acadêmica e, mesmo, Monitoria, coordenados por diferentes docentes, 

integrando a equipe da UDT. Esses projetos e subprojetos demandam diferentes 

serviços e produtos, direcionados, em grande parte, ao tratamento técnico de textos, 

utilizando Tecnologias de Informação (IT) para publicações em suporte digital ou 

impresso. Trata-se, efetivamente, da preparação e qualificação de profissionais para 

o mercado de trabalho interno e externo e de uma contribuição ao enriquecimento 

da Graduação e das Pós-Graduações – lato ou stricto sensu – em Letras, principal 

origem dos membros de sua equipe. O tratamento técnico de textos não é objeto de 

ensino nos cursos técnicos ou nas graduações tecnológicas, nem mesmo nos cursos 

de graduação ou de pós-graduação na área de Letras, ficando restrito a cursos livres 

de curta duração que, em geral, não preparam, efetivamente, a mão de obra de que 

se necessita. A equipe envolvida no NuTraT é responsável pelo tratamento técnico 

dos textos para a publicação, desde as revisões até a aplicação de estilo ou, mesmo, 

a diagramação básica, implicando conhecimentos de línguas e dos conteúdos dos 

textos, bem como das normas básicas de editoração. Os produtos finais, veiculados 

em qualquer suporte (digital ou impresso), só são possíveis graças ao trabalho de 

equipe, que cumpre variadas atividades de um complexo processo: recepção dos 

arquivos digitais com os textos a serem publicados; avaliação desses textos sob os 

parâmetros da política editorial do projeto, conforme expresso em seu portal digital; 

revisões linguística e estrutural com vista à adequação às normas padrões da língua 

e aos formatos acadêmicos das publicações, conforme cada caso; aplicação de estilos 

de editoração para posterior trabalho de diagramação; diagramação segundo o layout 

de cada publicação; produção de capa; obtenção de ISBN, quando se trata de livro; 

etc., até a finalização, ou seja, a publicação do projeto editado. 

 
E-mail: flavgarc@gmail.com 
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE E DO FORTALECIMENTO DA 

AUTOESTIMA EM OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Daniele Maria de Jesus 

Daniele Maria de Jesus Negre 

 
O trabalho, situado no campo da Linguística Aplicada, busca apresentar e discutir 

atividades realizadas em oficinas de Língua Portuguesa desenvolvidas pela equipe do 

Projeto Letrajovem no Centro de Acolhimento e Cidadania (CAC) – um abrigo 

municipal localizado no município de São Gonçalo – RJ- com crianças e adolescentes 

abrigados por medida protetiva. As oficinas Letrajovem têm como meta promover 

nos alunos uma motivação de dentro para fora (processo de “empoderamento”) e 

fortalecer sua autoestima a partir do trabalho com a linguagem. Usamos músicas, 

poemas, contos, vídeos motivadores, entre outros. Esse trabalho, desenvolvido com 

as crianças e adolescentes, que, por serem moradores de um abrigo, podem ser 

considerados em situação de vulnerabilidade social, tem como base a perspectiva 

dos letramentos críticos e da justiça social. As oficinas de Língua Portuguesa que são 

realizadas no CAC fazem parte do projeto “Estratégias pedagógicas para o ensino de 

língua portuguesa para pessoas em situação de vulnerabilidade social: construindo 

uma metodologia sociocultural”. As atividades acontecem semanalmente, com 

duração de duas horas. As crianças e adolescentes que habitam no abrigo têm idade 

entre nove e dezoito anos. Hoje a instituição recebe somente crianças e adolescentes 

do sexo masculino. Essas crianças e adolescentes que não possuem uma referência 

familiar, não são incentivados na vida escolar como demais jovens de suas idades. 

Além disso, muitos não têm perspectiva de um futuro profissional, de um amanhã de 

conquistas, nem uma perspectiva de vida – no sentido literal da palavra. Por isso, 

observamos que eles buscam nas estudantes de Letras que atuam como mediadoras 

das oficinas o afeto de que precisam para se sentirem esperançosos, para 

acreditarem em si mesmos. Quando nos encontramos diante de uma situação de 

risco e vulnerabilidade, vividos por uma criança e/ou adolescente, é importante haver 

um cuidado para ajudá-los a viver a situação de sofrimento e dor. Esse cuidado pode 

ser considerado como um primeiro passo de um itinerário projetado para a criação 

de motivações, de força, de autoestima. Por isso, percebemos a importância de 

trabalhar em oficinas de Língua Portuguesa esse processo no qual os alunos são 

estimulados a sonhar com o futuro e a agir em função de um projeto de vida. Para 

Paulo Freire, o objetivo maior da educação é a (auto) conscientização do aluno. Isso 

significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, criar situações que 

lhes possibilitem refletir e entender sua situação de oprimidos, para agir em favor da 

própria libertação. Buscamos desenvolver atividades de leitura e produção de textos 

nas quais os alunos das oficinas de Língua Portuguesa possam enxergar para além 

da sua realidade atual. Dessa maneira, a pesquisa ação desenvolvidas pela equipe 

do Projeto Letrajovem no CAC de Vista Alegre busca construir estratégias para 

despertar em crianças e adolescentes sua capacidade crítica e valorizar sua 

identidade. 

 
E-mail: lisboamarcia@hotmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Amanda Cristina Gomes de Almeida de Oliveira 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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A ESCRITA COMO PRÁTICA SOCIAL EM AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL: POR UMA DIMENSÃO ÉTICA, ESTÉTICA E 

POLÍTICA DO LETRAMENTO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VICTORIA WILSON DA COSTA COELHO 

Estagiário(s):  
Bruna Vitoria Ferreira 

 
A presente pesquisa é fundamentada na teoria enunciativa bakhtiniana e tem como 

objetivo propor uma abordagem discursiva da língua para o ensino, a partir da 

concepção segunda a qual a língua é considerada plural, heterogênea e 

historicamente situada. E pensando no espaço da sala de aula, serão também 

trabalhadas as reflexões de Neves (2003) sobre “que gramática estudar na escola”, 

fazendo uma alusão ao próprio título da obra em que a autora traz a questão 

problemática sobre o entendimento de “que gramática se fala quando a perspectiva 

de exame é o tratamento escolar” (NEVES, 2003, p. 17). Soma-se a esse estudo, um 

artigo de Wilson (2017), em que a autora propõe um ensaio metodológico sobre o 

ensino da língua na perspectiva discursiva, compreendendo as aulas de língua, como 

práticas de linguagem. Com esse levantamento inicial, busca-se discutir conceitos, 

tais como língua, discurso gramática(s), normas linguísticas e gêneros discursivos, 

com a finalidade de propor uma metodologia de ensino da língua, que se debruce 

como um “exercício de leitura”, isto é, em que se trabalhe, de fato, o texto em sala 

de aula, não como um pretexto para se ensinar gramática, tal como apresentada nos 

livros didáticos, em sua maioria, mas o texto tomado em suas relações externas, 

tendo em vista sua dimensão interacional, pragmática e dialógica. Com base nessa 

proposta, a gramática não deixa de ser ensinada, pelo contrário, é valorizada e 

apresentada de forma contextualizada de tal forma que os alunos possam 

compreender a língua de forma integrada, propiciando um ensino mais atraente e, 

por que não divertido(?). Espera-se, portanto, contribuir para um ensino menos 

prescritivista e mais descritivista da língua, descritivista no sentido dialógico e 

ideológico. Busca-se, então, valorizar as diversas manifestações concretas dos 

enunciados, relacionando-os à dimensão ética, estética e política (na medida do 

possível). É nessa dimensão que se propõe uma abordagem discursiva que vise à 

compreensão ativa e não passiva, em que seja potencializado o conhecimento dos 

alunos, com o objetivo dos mesmos verem sentido em e se sintam estimulados a 

estudar e apr(e)ender a língua presente não apenas nos livros formais, e na 

linguagem especializada, mas a língua real e viva em seu cotidiano inclusive. As aulas 

de língua portuguesa, como práticas de linguagem, “devem se ocupar das 

experiências de diversos campos ou esferas, tais como o mundo do trabalho e do 

cotidiano, da arte e da literatura, das linguagens, em geral, da mídia e das 

multimidias, da ciência (pesquisa) e explorar o universo discursivo ou as linguagens 

sociais presentes em cada um desses domínios, sem negligenciar as experiências 

sociais, linguísticas e subjetivas dos sujeitos envolvidos: professores e alunos” 

(WILSON, 2017, p.79). 

 
E-mail: vicwilsoncc@gmail.com 
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CEALD - COLABORAÇÃO, ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E LETRAMENTO 

DIGITAL: O DESAFIO DA EQUIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

LÍNGUAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JANAINA DA SILVA CARDOSO 

Estagiário(s):  
Lidiane Cintia Costa Gomes da Silva 

 
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. Entretanto, 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 

baseia-se na pesquisa-ação participante (BRANDÃO e STRECK 2006), pois ocorre em 

um contexto sociocultural e conta com a participação de diferentes agentes. 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. 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 

2017) e pelo uso de tecnologias de informação e comunicação sobre esse processo. 

Acredita-se que pela intervenção no processo cognitivo, com a utilização de 

atividades que busquem o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, é 

possível desenvolver também competências comunicativas dos alunos, de forma 

mais reflexiva, colaborativa e autônoma (CARDOSO 2016, FREIRE 1998). Nossos 

principais objetivos e ações são: organizar encontros com grupos de alunos que 

apresentem dificuldades no aprendizado de línguas estrangeiras; oferecer cursos de 

curta duração para alunos de Letras e professores, para o desenvolvimento da 

expressão oral; promover discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem de 

idiomas em eventos, palestras, rodas de leitura e grupos de estudos; buscar e/ou 

desenvolver projetos, webquests, sites e comunidades virtuais, que possam facilitar 

o aprendizado de idiomas; participar do grupo de pesquisa UERJ/CNPq EAL 

<www.eal.net.br> ; publicar artigos e livros sobre questões relacionadas ao projeto; 

organizar e participar de eventos. O projeto possibilita que alunos de graduação 

trabalhem diretamente não só com ensino, mas também com pesquisas, em parceria 

com alunos de pós-graduação e a atuarem na extensão, pois a maior parte dos 

cursos, eventos, oficinas serão abertos ao público externo, trabalhando em parceria 

com associações de professores, outros grupos da UERJ (CAP e FFP) e outras 

instituições de ensino. No ano de 2018, além de organizarmos encontros individuais 

ou em grupos com alunos que apresentem dificuldades no aprendizado de línguas 

estrangeiras, oferecemos os seguintes cursos de curta duração para alunos de Letras 

e professores para o desenvolvimento da expressão oral: Clube de Conversação – 

Inglês, Oficinas de Expressão Oral (1 em inglês e outra em espanhol) e ajudamos na 

organização do I SELEIA e a estagiária de ID apresentou uma comunicação sobre o 

projeto no evento. 

 
E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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CINEMA NA ESCOLA - ARTE, TÉCNICA E MISTÉRIO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Cinema 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO 

Estagiário(s):  
Isabela Leal França Costa 

Isadora Gomes e Silva 

Janderson Barbosa da Silva 

 
Unindo a vocação da FEBF para a formação de professores e a vocação da Baixada 

no campo da produção audiovisual, apresentaremos a experiências que 

desenvolvemos introduzindo o cinema na formação dos futuros professore. Neste 

processo, construímos subsídios teóricos e práticos para: 1-) uma abordagem do 

cinema como arte (centrada no ato de criação) na escola; 2-) Ampliar o capital 

cultural de alunos e professores através dos filmes; 3-) Munir o professor com um 

acervo fílmico e uma metodologia que possa utilizar em sala de aula; 4-) 

Instrumentalizar o professor para que possa realizar suas próprias produções 

audiovisuais. Na formação de um repertório fílmico amplo para os futuros 

professores, investimos em estudar o Cinema brasileiro, Cinema latino-americano, 

Cinema africano e diaspórico, Filmes de exílio, Documentários, ficções, filmes 

experimentais, filmes de arquivo, filmes epistolares e as interseções entre cinema e 

arte. Utilizando a pedagogia da articulação e da combinação de fragmentos (ACF) de 

Alain Bergala, trabalhamos: Análise de filmes e fragmentos centrada no ato de 

criação; Passagem ao ato de criação: exercícios de direção; os alunos elegem e 

manipulam os equipamentos cinematográficos disponíveis na universidade; 

Economia geral envolvida na realização de um pequeno filme: plano de trabalho 

(tempo de gravação, equipamentos, equipe, locações, deslocamentos, instalação 

etc); Operações mentais envolvidas no ato de criação: a-) Eleição – escolher coisas 

no real em meio a outros possíveis - Na filmagem (cenários, atores, cores, gestos, 

ritmos) - Na edição (as tomadas) - Na mixagem (sons isolados, ambientes sonoros); 

b-) Disposição - posicionar as coisas uma em relação às outras -Na filmagem (os 

atores, o cenário, os objetos, os figurantes etc). Na edição (determinar a ordem 

relativa dos planos) - Na mixagem (dispor os ambientes e sons isolados em relação 

às imagens); c-) Ataque – decidir o ângulo ou o ponto de ataque às coisas que se 

escolheu e dispôs - Na filmagem: decidir o ataque da câmera (em termos de 

distancia, eixo, altura, objetiva, movimentos) e do(s) microfone - Na montagem, 

uma vez escolhidos e dispostos os planos, decidir o corte de entrada e saída - Na 

mixagem, mesma coisa com os sons. No que concerne aos aspectos fílmicos, 

trabalhamos com: O Ponto de vista; O Plano; Espaço real e espaço fílmico; Tempo 

real e tempo fílmico; Perspectiva; Figura e fundo; Campo e contracampo (mostrar e 

esconder); A Luz; A cor; O som; Movimentos de câmera; Atores e jogos de cena; 

Montagem e edição; O roteiro. Fazendo filmes com o celular. 

 
E-mail: liliane.tashi.leroux@gmail.com 
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CONSTRUINDO JUNTOS: UM MATERIAL EM ELABORAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 

Estagiário(s):  
Barbara Correa dos Reis 

Patricia Meira de Farias 

 
O presente projeto denominado O uso da imagem no processo de ensino 

aprendizagem da Língua Portuguesa para alunos surdos tem como objetivo discutir 

e analisar aspectos fundamentais na elaboração de materiais didáticos relacionados 

à Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua (L2) para alunos 

surdos. Com esse propósito, buscamos obter uma melhor compreensão sobre o que 

venha a ser um material didático, como são feitas as avaliações e as adaptações 

necessárias à realidade de alunos surdos, considerando, sobretudo, como a relação 

entre a experiência visual auxilia o processo de aprendizagem e a inserção desses 

alunos com os ouvintes. Todo o trabalho baseia-se em um processo de aprendizagem 

bilíngue, partindo do pressuposto que a LIBRAS é a primeira língua do aluno e a 

Língua Portuguesa, na modalidade escrita, a segunda. Além de mostrar o papel do 

material didático relacionado nesse processo, intenta-se apresentar uma proposta 

didática que auxilie o aluno surdo a compreender determinado conteúdo 

programático. O objetivo da apresentação deste ano é apresentar e debater sobre o 

quarto volume do material didático intitulado Construindo Juntos, no qual serão 

abordados assuntos como a matriz de elaboração, construção e organização do livro. 

A partir disso, é fundamental salientar sobre os resultados e discussões já obtidas no 

decorrer da produção que são: personagens com funções específicas, ícones 

indicativos de atividades – tal como o lápis para ilustração – e a divisão das unidades 

em capítulos e, destes, em atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Esta 

proposta curricular do material vigente foi elaborada de acordo com Marinho (2016) 

que propôs buscar estratégias e metodologias de ensino que atendam às 

especificidades do aluno surdo, assim como a construção de um material que enfatize 

as suas particularidades viso-gestuais, por meio de vídeos e imagens que facilitem a 

assimilação do conteúdo exposto, tendo como principal recurso a Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). Este material, que pretende, dentro do ambiente acadêmico e 

da educação de surdos, abordar questões relacionadas ao ensino da modalidade 

escrita de língua portuguesa como L2. Durante o primeiro semestre deste ano, já 

foram elaboradas versões iniciais de alguns capítulos do quarto volume. Por fim, é 

legítimo afirmar que o objetivo do projeto é divulgar, pesquisar e produzir materiais 

didáticos para a comunidade surda e a todos interessados aos estudos da temática 

da surdez vista como uma porta de entrada para novas experiências e pesquisas 

nesse campo. 

 
E-mail: angelacf@bol.com.br 
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CURSO BÁSICO DE INGLÊS: PROJETO ‘DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO 

DESEN/SRH’ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA PAULA TAVARES DE MORAES SILVA CYPRIANO 

Estagiário(s):  
Juliana Silva Mendes 

 
O Projeto ‘Desenvolvimento de Pessoas do DESEN/SRH’ atua em duas frentes: 

oferece um curso básico de inglês para capacitar os servidores da UERJ e, no 

desenvolvimento das condições pedagógicas para possibilitar essa oferta, oferece 

oportunidade de iniciação à docência para os alunos de língua inglesa do ILE/UERJ. 

No último ano de trabalho investiu-se no planejamento de conteúdo programático 

para curso (quatro módulos, com duração semestral cada), na viabilização de 

recursos didáticos para trabalhar desse conteúdo e no processo de planejamento e 

condução das aulas. Para o primeiro objetivo, adotaram-se, com base nos 

paradigmas de ensino comunicativo e contextualizado de línguas (ALMEIDA FILHO, 

1993), dois grandes eixos de referência: (1) habilidades comunicativas básicas 

(módulos 1 e 2), com ênfase em funções pragmáticas mais simples (ex. apresentar-

se, dar/pedir direções) e, no campo da leitura/escrita, o trabalho com formulários e 

e-mails; e (2) habilidades comunicativas como trocas interculturais (módulos 3 e 4), 

com ênfase em funções pragmáticas mais elaboradas (ex. conduzir práticas 

interativas cotidianas, tais como a prestação de serviço) e, no campo da 

leitura/escrita, a introdução a padrões retóricos ligados ao relato e à argumentação. 

Para viabilizar a tradução desse programa em processos didáticos e fomentar a 

própria condução significativa das aulas, selecionou-se um livro didático alinhado ao 

perfil geral do público-alvo (inglês para situações de trabalho/negócios) e optou-se 

por investir na constante avaliação de suas adequações/inadequações às 

necessidades práticas, interesses, características aprendizagem e heterogeneidade 

de ritmo desse público (falsos iniciantes e iniciantes genuínos), o que se traduz 

também confecção de recursos didáticos e de avaliação próprios. Os referenciais 

teórico-metodológicos que nortearam e norteiam essa dimensão mais pragmática e 

dinâmica do projeto, além do processo de supervisão/formação docente da 

estagiária, compreendem o ensino baseado em tarefas (WILLIS, 1996), as práticas 

reflexivas (ZYIGIER; LIBERALI, 2000) e a pesquisa-ação (NUNAN, 1992), que 

fornecem bases para o diálogo com as necessidades do público-alvo; e os estudos do 

campo do trabalho e da formação docente (BRONCKART; BULEA, 2015), os quais 

elencam capacidades teóricas e práticas a serem desenvolvidas pelo professor em 

formação e ressaltam o papel dos instrumentos formativos (tais como resenhas, 

diários, etc.) no desenvolvimento dessas capacidades (MACHADO; LOUSADA; 

ABREU-TARDELLI, 2007). 

 
E-mail: apcypriano@hotmail.com 
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DESDOBRAMENTOS DO SENTIDO DO REFÚGIO NA ATUALIDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES 

Estagiário(s):  
Monalisa Dafne Castro Lopes de Souza 

Nathalia Adelaide Figueiredo 

 
É notório o crescente fluxo de refugiados de diferentes nacionalidades que vem ao 

Brasil em busca de acolhida. Diferente do que podemos imaginar, o fluxo de pessoas 

em busca de refúgio não para de crescer, fenômeno nunca antes visto, desde a 

Segunda Guerra Mundial. Esse contexto nos convoca a refletir sobre a promoção de 

direitos básicos para essa população, como por exemplo, o direito a Língua. Além 

disso, torna-se necessário discutir sobre os posicionamentos e sentidos construídos 

e difundidos pelas diferentes esferas da sociedade, acerca da temática explicitada. 

Dessa maneira, esta experiência com o Programa de Iniciação a Docência tem como 

objetivo realizar uma análise discursiva sobre os sentidos do refúgio construídos pela 

mídia, pelos documentos oficiais e pelos relatos de alunos do curso de português para 

refugiados. Eles participam do curso promovido pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, em parceria com a Cáritas do Rio de Janeiro. As aulas têm como principal 

objetivo o ensino da língua portuguesa, objetivando uma integração com o país de 

acolhida. Para a construção da pesquisa, elaboramos primeiramente um 

levantamento bibliográfico de outras universidades que pesquisam sobre a temática, 

também foram feitos acompanhamentos nas aulas de Português para refugiados em 

conjunto com um levantamento de textos jornalísticos que tratam do assunto. Além 

disso, também temos utilizado como percurso, a análise de documentos oficiais 

direcionados a acolhida e integração dessa população. Com isso, ao longo da 

pesquisa, temos notado um apagamento no que se refere à promoção do direito a 

língua, no Plano de Ação do Brasil não há qualquer menção a políticas públicas que 

visem promover o direito a língua portuguesa. Sem esse direito básico, fundamental, 

é impossível pensar em outras alternativas necessárias para integração, tais como 

saúde, emprego e educação. Nas matérias do G1, por sua vez, os temas centrais 

estão direcionados a novas alternativas para restringir a entrada de refugiados no 

país e os benefícios econômicos que eles podem agregar para a economia brasileira. 

Paralelo a isso, os discursos proferidos pelos refugiados nas aulas se concentram, 

principalmente, em formas de inserção da sociedade, temáticas como o mercado de 

trabalho, a língua portuguesa e a cultura brasileira. Nesse cenário, portanto, 

podemos notar a relevância da presente pesquisa. Considerando que a língua é um 

posicionamento no mundo, por meio dela temos acesso a diferentes enunciados que 

circulam na sociedade. Através da análise desses três eixos, podemos perceber os 

sentidos construídos em relação ao refúgio e os inúmeros desafios que ainda 

perpassam a sociedade brasileira diante da necessidade de acolhida de indivíduos em 

situação de violação de direitos humanos. 

 
E-mail: brunodeusdara@gmail.com 
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EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM ESPANHOL PARA CRIANÇAS: CONTRIBUIÇÕES 

PARA UMA FORMAÇÃO CRÍTICA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
RODRIGO DA SILVA CAMPOS 

Estagiário(s):  
Amanda Marques Moreira 

João Lucas Iduino Oliveira dos Santos 

 
Nosso trabalho visa apresentar as atividades desenvolvidas no projeto de Iniciação à 

Docência “O espanhol como língua estrangeira (E/LE) nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental: uma nova perspectiva na formação docente”, cuja proposta consistiu 

na implantação de uma oficina de espanhol para crianças no Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira (Cap-UERJ). Tradicionalmente, o ensino de LE para 

crianças é feito com certa ênfase no ensino de vocabulário e de estruturas linguístico-

gramaticais de maneira descontextualizada. Desta forma, os alunos são expostos a 

uma gama de palavras e de estruturas gramaticais, mas não necessariamente 

aprendem como articular esse conhecimento para produzir textos escritos e orais. 

Em nossa oficina, propomos ir além de um ensino puramente lexical e gramatical. 

Nosso curso está fundamentado a partir de uma perspectiva discursiva 

(MAINGUENEAU, 2004), intercultural (PARAQUETT, 2010) e lúdica (MARANHÃO, 

2007; VYGOTSKY, 1991, 1998). Ao assumir uma perspectiva discursiva, assumimos 

um ensino de espanhol a partir de gêneros de discurso (BAKHTIN, 2011), isto é, 

ensinamos a língua a partir de textos escritos e orais autênticos de diferentes 

gêneros: receitas, publicidades, contos, campanhas, histórias em quadrinho, 

músicas, etc. O aspecto intercultural se apresenta por meio de diálogos, pontes e 

reflexões entre os aspectos culturais dos países hispanos e os aspectos culturais 

brasileiros. Propomos ainda uma abordagem lúdica, que se justifica devido ao fato 

de que é no brincar e por meio da brincadeira que “a criança vai se desenvolver 

socialmente, conhecerá as atitudes e as habilidades necessárias para viver em seu 

grupo social (MARANHÃO, 2007, p, 31)”. Nossa oficina, portanto, está organizada a 

partir desses três eixos e tem como objetivo garantir aos alunos um processo de 

ensino de espanhol como língua estrangeira que esteja pautado em uma “concepção 

de língua como fenômeno social historicamente construído” e que “os alunos sejam 

capazes de produzir novos sentidos a partir dessas experiências” (RIO DE JANEIRO, 

2014), contribuindo assim para uma formação crítica. O projeto contribui tanto para 

a formação dos alunos envolvidos quanto também para a formação do licenciando 

em Letras: Português / Espanhol, que tem a oportunidade de refletir na Formação 

Inicial sobre o ensino de LE para crianças. Após 2 anos de interrupção no projeto 

devido às dificuldades pelas quais a universidade e o CAp passaram, retomamos as 

atividades e apresentaremos os atuais resultados. Palavras-chave: espanhol para 

crianças; gêneros de discurso; educação básica; ensino fundamental. 

 
E-mail: rodrigocampos.rsc@gmail.com 
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ENSINO DE GRAMÁTICA - CORREÇÃO DE REDAÇÕES POR MEIO DIGITAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES 

Estagiário(s):  
Karine Santanna de Andrade 

Thaiane Baptista Nascimento 

 
O projeto ENSINO DE GRAMÁTICA - CORREÇÃO DE REDAÇÕES POR MEIO DIGITAL 

foi iniciado em 2010 e resultou de experiências didáticas realizadas em turmas 

regulares de prática de produção textual. Buscando explorar potencialidades das 

ferramentas do Microsoft Word, a experiência testou a eficiência da reescrita 

controlada para o aperfeiçoamento da capacidade redacional dos estudantes. O uso 

de balões de comentário e da ferramenta de alterações controladas foi o grande 

achado com finalidade didático-pedagógica em ambiente digital. O mesmo trabalho 

passou a ser realizado no Laboratório Multidisciplinar de Semiótica – LABSEM/ILE — 

local em que se prepara mão de obra especializada para atuar na editoração de textos 

e na produção de eventos e materiais audiovisuais. O sucesso do projeto de reescrita 

controlada ensejou a oferta em ID, para institucionalizar o treinamento discente. 

Seguindo instruções da linguística textual e da gramática sistêmico-funcional, os 

textos produzidos são comentados e anotados pelo docente, com instruções para a 

reescrita, sem respostas, mas com encaminhamento das possíveis correções. Esse 

trabalho também tem trazido bons resultados na redação dos trabalhos das demais 

disciplinas, uma vez que o estudante desenvolve a consciência da importância de 

uma boa seleção vocabular e de uma apropriada organização sintático-semântica dos 

textos, com vista à sua inteligibilidade. Dessa conscientização resulta o compromisso 

com a produção de textos dotados de coesão, correção e clareza, qualidades 

essenciais para que um texto seja efetivamente um texto porque consegue transmitir 

uma mensagem captável pelo leitor. Como Projeto de ID, trata-se da preparação de 

recursos humanos para orientar a produção de textos em língua portuguesa (L1) por 

meio da aplicação do projeto de inovação (cadastrado no banco de inovações UERJ 

com o título) Correção de redações e instrução gramatical à distância. Desenvolve-

se a instrução no processo de inserção de informações gramaticais diretamente nos 

textos produzidos. Orienta-se o trabalho de assessoria à produção dos textos 

acadêmicos, como auxílio às outras disciplinas. Realiza-se o treinamento da correção 

sistemática e continuada de textos (em especial os remetidos para publicação), 

seguida de apreciação sistemática do trabalho em realização para aperfeiçoamento 

do processo da correção a partir da inserção de instruções gramaticais nos próprios 

textos, por meio de balões de comentário. Esse projeto, além de oferecer um 

acompanhamento contínuo da produção dos alunos da graduação em Letras, são 

simultaneamente preparados recursos humanos para futura atuação nas chamadas 

do ENEM, ENADE e processos afins. 

 
E-mail: darciliasimoes@gmail.com 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE SOCIEDADE JAPONESA 

NO BRASIL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELISA MASSAE SASAKI 

Estagiário(s):  
ISABELLE SCHUINDT MARTINS 

 
À medida que se nota o aumento contínuo na procura pelo aprendizado sobre o Japão 

no Brasil, a formação de bons profissionais na área é, portanto, fundamental. Nesse 

sentido, a produção de material didático de assuntos japoneses voltado para 

brasileiros e/ou lusófonos, torna-se uma necessidade natural, visto que a diferença 

cultural e linguística entre o Brasil e o Japão é enorme e, para tal, é preciso um novo 

olhar na forma de ensinar estudos japoneses aos brasileiros. No presente processo 

de elaboração de materiais, focamos nos aspectos sociais e culturais do Japão 

contemporâneo – mais especificamente nas relações de gênero, o papel da mulher 

na sociedade japonesa, que, por sua vez, remete a outros temas tais como família, 

casamento, filhos, educação, trabalho, etc. Nas últimas décadas, a luta das mulheres 

ao redor do mundo tem ganhado mais visibilidade tanto para o trabalho quanto para 

as questões pessoais. E, claro, essas mudanças não deixaram de acontecer no Japão. 

Isso reflete, por exemplo, na atuação crescente das mulheres no mercado de 

trabalho; o dilema da carreira profissional e os cuidados domésticos; a busca por 

independência financeira; o movimento feminista; empoderamento das mulheres e 

suas conquistas. Ainda que esta pesquisa esteja em andamento, podemos indicar 

algumas tendências. Por exemplo, ao comparar as mulheres na sociedade japonesa 

com as do Brasil e outras partes do mundo, podemos notar que essas conquistas de 

direitos têm ganhado visibilidade nos debates, ainda que implique num processo 

lento, porém contínuo. Existem contextos históricos específicos e valores sociais e 

culturais próprios do Oriente, mas que se podem encontrar diferenças e semelhanças 

nas demandas colocadas pelas mulheres ao redor do mundo. Temos feito 

levantamento bibliográfico e de outros materiais para que possamos traçar um 

comparativo sobre o tema entre o Brasil e o Japão. Embora tenhamos nos deparado 

com estudos demográficos comparativos entre esses dois países, temos notado que 

a maior parte das publicações sobre estudos japoneses estão em língua inglesa e/ou 

japonesa. Apesar dessa oferta de material nessas línguas estrangeiras, acreditamos 

na importância de disponibilizar cada vez mais o material referido em língua 

portuguesa. Isso implica não apenas tradução de palavras, mas também de valores, 

ideias e culturas que nem sempre encontramos correspondências diretas na nossa 

realidade brasileira. Assim, este projeto busca aprofundar o conhecimento nas 

diversas metodologias de ensino de língua, cultura e sociedade japonesa, bem como 

incentivar o pensamento crítico na confecção de materiais didáticos para o público 

lusófono. 

 
E-mail: elisamassae@gmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 

Estagiário(s):  
Priscila Pinto de Albuquerque 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Estagiário(s):  
David Krull de Lima 

Maria Elisa de Oliveira Scheuenstuhl 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Estagiário(s):  
Ana Luiza Mesquita de Queiroz 

Julia Vidal Gomes de Oliveira 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
STELA MARIA SARDINHA CHAGAS DE MORAES 

Estagiário(s):  
Leticya Leal de Oliveira dos Santos 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: stelamoraes@globo.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LUCIENE DE LIMA OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Joao Pedro Pereira Coutinho 

Vanessa de Mendonca Rodrigues dos Santos 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: luciene.oliveira@uerj.br 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LAURA BARBOSA CAMPOS 

Estagiário(s):  
Paulo Henrique Silva Santos 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: laurabcampos9@hotmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARINES LIMA CARDOSO 

Estagiário(s):  
Aparecida da Silva Nogueira 

Ludmila Pestana de Oliveira Machado de Medeiros 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: marinesrj@yahoo.com.br 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
KEREN BETSABE GONZALEZ RODRIGUEZ 

Estagiário(s):  
Alessandra Pinto Antunes do Vale 

Gabriel da Silva Farage Ferreira 

Sara Aguilar Sampaio 

Thamires Salles Tavares 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: betsabe32@hotmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELDA FIRMO BRAGA 

Estagiário(s):  
David Hallisson Rodrigues Souza da Costa 

Mariana Assumpcao da Silva 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: elda@literaturas.net 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SABRINA BALTOR DE OLIVEIRA 

Estagiário(s):  
Débora Rocha Freitas Lemos 

Fernanda Campos Nogueira 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: sabrinabaltor@gmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA PAULA TAVARES DE MORAES SILVA CYPRIANO 

Estagiário(s):  
Bruna Brante de Castilho Calvano 

Camila da Conceição Gonçalves Gazeta 

Maria Clara Prandini Ustritto Pontes 

Maria Clara Ustritto Pontes 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: apcypriano@hotmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDUARDO DA SILVA DE FREITAS 

Estagiário(s):  
Raquel da Costa Pereira 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: efreitasleco@gmail.com 
  



 
 

711 
 

 

ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
SATOMI TAKANO KITAHARA 

Estagiário(s):  
Lorraine Trindade de Siqueira Costa 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TANIA MARIA NUNES DE LIMA CAMARA 

Estagiário(s):  
Catarina Borges de Oliveira Ribeiro 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 
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ENSINO DO TEXTO LITERÁRIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRÉ-

VESTIBULARES COMUNITÁRIOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA BETANIA ALMEIDA PEREIRA 

Estagiário(s):  
Carolina de Jesus Martins 

Lucas da Fonseca Coelho 

Ludmila da Silva Costa 

 
Antonio Candido (2004) defende a literatura como um bem incompressível, uma 

necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade; 

uma vez que a literatura dá forma aos sentimentos e assim contribui para organizar 

a visão de mundo. Assim sendo, ela tem o poder de libertar o ser humano do caos e 

o conduz à humanização. Candido (2004) assegura ainda que todos os seres 

humanos necessitam de fabulação. Neste sentido, a literatura como componente da 

ação humana não deveria ser apartada do contexto social, pelo contrário, deveria ser 

cada vez mais difundida, aperfeiçoada e em contato com outras formas de expressão. 

No tocante ao ensino de literatura, especialmente nos três últimos anos da educação 

básica, percebe-se que deve haver, conforme ressalta Ivanda Martins (2006) uma 

reavaliação das metodologias direcionadas a esse público, visando à busca de 

alternativas didáticas de ensino-aprendizagem capazes de motivar os alunos. Em 

consonância com estes aportes teóricos, o trabalho apresentado segue os 

pressupostos do projeto de iniciação à docência “O ensino do texto literário e suas 

inter-relações com outras linguagens”, iniciado na Faculdade de Formação de 

Professores, da UERJ, em 2016. Busca-se com este projeto um encaminhamento 

pedagógico que aponta para duas direções. A primeira, voltada aos alunos do ensino 

médio de escolas públicas do Município de São Gonçalo e alunos de pré-vestibulares 

comunitários. A segunda, focada nos graduandos em Letras da FFP/ UERJ que, por 

meio de pesquisa orientada, reflexões e debates, serão convocados a trabalhar com 

os alunos do ensino médio e de pré-vestibulares comunitários o texto literário e suas 

inter-relações com outras linguagens. A discussão das obras do vestibular da UERJ 

tem sido o foco das oficinas, desde os anos de 2017,2018 e atual, de forma que os 

materiais didáticos pensados e criados têm como base as obras literárias 

selecionadas pela banca. Assim, os objetivos deste trabalho são: refletir sobre as 

práticas realizadas nas oficinas, ressaltando, sobretudo, a importância e a influência 

das ações nos sujeitos envolvidos; discutir sobre o perfil teórico-metodológico em 

cujas bases assentam o projeto; perceber no processo de formação do licenciando 

em Letras, a articulação entre teoria e prática, no momento de aplicação; analisar a 

(re)feitura dos materiais desenvolvidos. Em se tratando das atividades realizadas 

pelos Licenciandos em Letras, destacamos: participação em grupo de estudo; 

elaboração de materiais didáticos; aplicação de oficinas; reflexão e análise dos 

materiais e das oficinas realizadas. A articulação entre a universidade, a escola 

pública e outros espaços de formação impulsiona protagonismos, debates e avanços 

no ensino de literatura - o que tem revelado bons resultados. Como ação impactante: 

as monografias de final de curso dos alunos bolsistas focalizam-se nas pesquisas 

desenvolvidas no projeto, o que dissemina uma práxis pautada em construção de 

conhecimento. 
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EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA: UM INSTRUMENTO DE ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIANA GONCALVES FERREIRA DE CASTRO 

Estagiário(s):  
Sérgio Maciel da Motta 

 
O curso de Português para surdos tem por objetivo oportunizar o ensino de leitura e 

a escrita para alunos surdos como segunda língua para estudantes do ensino 

fundamental. Nossa proposta é o bilinguismo, o qual é recomendado pelo decreto 

5626/2005 que regulamenta a lei 10436/2002. Utilizamos diferentes gêneros 

textuais que servem como gatilhos motivadores trabalhados em sala de aula. Uma 

de nossas atividades foi desenvolvida a partir da forma da construção de um 

minhocário. Os estudantes surdos leram as instruções apresentadas no Datashow, 

com frases diretas acompanhadas de imagens que retratavam a semântica das 

frases. A leitura foi realizada de forma coletiva e traduzida para a Língua Brasileira 

de sinais. Após a leitura das instruções, os discentes, de forma individual, foram 

montando o minhocário com garrafa pet. Após a construção do minhocário, os alunos 

tiveram o contato com as minhocas, colocando-as nas mãos. Sentiram a textura da 

terra, dos restos de alimentos oferecidos para as minhocas e identificaram os tipos 

de alimentos. Muitos alunos pesquisaram no Google, em seus smartphones sobre a 

forma de reprodução e alimentação das minhocas. Aprenderam que as minhocas são 

surdas e têm baixa visão. Esta descoberta foi uma surpresa que gerou um processo 

de identificação com o ‘’ser surdo’’, pois alguns alunos ainda estão em descoberta e 

aceitação de si mesmo e de sua surdez. Após o processo de pesquisa sobre as 

minhocas e a construção do minhocário, os estudantes surdos explicaram, em Libras, 

para suas mães o que aprenderam. Este processo foi emocionante, muitos nunca 

tinham tido a oportunidade de se apresentar em público, suas mães ficaram 

satisfeitas em ver todo o conhecimento científico expressados por filhos depois de 

uma única aula. Depois dessa atividade, as minhocas foram soltas na horta da UERJ, 

elaborada pelos alunos da Faculdade de Biologia da UERJ, localizada ao lado da 

Concha Acústica, nessa oportunidade, a leitura das placas das plantas da horta serviu 

como motivador de outra aula. Esta aula proporcionou muitos conhecimentos e 

experiências impares na vida desses sujeitos. Trabalhamos ciência e língua 

Portuguesa de forma interdisciplinar. Acreditamos que o ato de ler não se faz em 

textos esvaziados de significado. A leitura e a escrita necessitam ter um sentido e 

necessita ser contextualizada de acordo com o interesse dos alunos. Os surdos, pelo 

fato de não ouvir, lêem sem pensar no som e na relação grafia e fonema. As pessoas 

surdas necessitam de recursos visuais pois, eles ‘’fotografam’’ a imagem mental das 

palavras relacionando com o texto apresentado. A partir deste pressuposto, 

trabalhamos com gêneros textuais em que há interseção semântica. 
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LETI - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE - ITALIANO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
EDVALDO SAMPAIO BELIZARIO 

Estagiário(s):  
Alessandra da Silva Cabral 

Bruna dos Santos de Oliveira 

Leticia Gomes Botticello de Souza 

 
O ponto de partida de uma reflexão pedagógica do Projeto LETI (Línguas Estrangeiras 

para a Terceira Idade), uma das vertentes do PROGRAMA LICOM, (Programa de 

Ensino de Línguas Estrangeiras e de Língua Materna para a Comunidade) 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-UERJ desenvolve ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

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. O 

curso de Italiano para a Terceira Idade permite a aquisição de certa competência 

linguística e comunicacional do aluno, inserindo-o num contexto socialmente 

favorável ao pleno desenvolvimento de sua capacidade intelectual, constituindo, 

outrossim, um espaço de grande relevância para a inserção dos estagiários naquela 

que pode ser considerada a atividade fim para os licenciandos em Língua italiana: a 

prática docente. Além da configuração dos cursos sob a forma de oficinas de 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 experimentação e observação para alunos de Letras, 

de Psicologia, de Pedagogia e de observação de pesquisadores de outras IES 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 em Língua Italiana – 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. 

 
E-mail: edvambel@bol.com.br 
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LICOM/LETI - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DEISE QUINTILIANO PEREIRA 

Estagiário(s):  
GISELY SALES LEAL DE SOUZA 

Pedro Paulo de Oliveira Cabral 

Thais Alves dos Santos 

 
O ponto de partida de uma reflexão pedagógica do Projeto LETI (Línguas Estrangeiras 

para a Terceira Idade), uma das vertentes do PROGRAMA LICOM, (Programa de 

Ensino de Línguas Estrangeiras e de Língua Materna para a Comunidade) 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-UERJ desenvolve ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

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. O 

curso de Francês para a Terceira Idade permite a aquisição de certa competência 

linguística e comunicacional do aluno, inserindo-o num contexto socialmente 

favorável ao pleno desenvolvimento de sua capacidade intelectual, constituindo, 

outrossim, um espaço de grande relevância para a inserção dos estagiários naquela 

que pode ser considerada a atividade fim para os licenciandos em Língua francesa: 

a prática docente. Além da configuração dos cursos sob a forma de oficinas de 

Francês, 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 experimentação e observação 

para alunos de Letras, de Psicologia, de Pedagogia e de observação de pesquisadores 

de outras IES 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 em Língua Francesa 

– 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. 

 
E-mail: deisequintiliano@uol.com.br 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

(ESPANHOL) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  
Graziele Pereira da Silva 

 
O curso de Espanhol para a Terceira Idade do Projeto LETI ( Línguas Estrangeiras 

para a Terceira Idade), do Programa LICOM (Línguas Estrangeiras e Língua Materna 

para a Comunidade) do Instituto de Letras UERJ, oferecido aos alunos da UnATI 

(Universidade Aberta da Terceira Idade), referência pioneira em atenção aos maiores 

de 60 anos, se justifica por configurar-se como efetiva atividade extensionista, uma 

vez que proporciona que a universidade se volte à comunidade à qual pertence e a 

que deve estar aberta. Nesse sentido, o curso de Espanhol promove a integração de 

saberes entre o espaço acadêmico e a comunidade fluminense, e propõe implementar 

atividades formais de ensino-aprendizagem, com o intuito de reinserir o grupo-alvo 

em ambiente escolar. As atividades desenvolvidas no curso de Espanhol se organizam 

a partir de planejamento conjunto entre bolsistas e professora coordenadora, que 

lançam mão de atividades variadas que permitam abarcar as quatro destrezas 

linguísticas, de forma gradativa, no que tange ao aumento de dificuldades em relação 

ao uso da língua estrangeira. Toma-se como base para essa elaboração os interesses 

e necessidades do alunado composto por maiores de 60 anos, em relação a temas 

de discussão e materiais didáticos que promovam um trabalho realmente significativo 

e, dessa forma, proveitoso, em sala de aula. Quanto a resultados alcançados, a 

experiência propicia aos alunos bolsistas da licenciatura em Língua Espanhola do ILE 

um campo de desenvolvimento de práticas docentes que os auxiliam na construção 

de seu perfil profissional. Dessa forma, proporciona um espaço de grande relevância 

de prática docente efetiva aos graduandos de Português- Espanhol, bolsistas de 

Iniciação à Docência. Além disso, promove sua interação com um nicho de crescente 

demanda no mercado de trabalho atual: Ensino de Línguas para a Terceira Idade. 

Torna-se efetivamente uma oportunidade para que os licenciandos articulem ensino, 

pesquisa e extensão, o que se materializa em apresentações de trabalhos em 

variados eventos, dentro e fora da universidade – e do país, e na produção de artigos 

acadêmicos que enfocam essa articulação. O curso é, ainda, campo de observação e 

atuação para estagiários da Licenciatura em Português-Espanhol na Disciplina ILE 

Estágio Supervisionado em Língua Espanhola II: Fins Específicos. Aponta-se que, 

além do atendimento aos alunos UERJ e à comunidade, o curso é campo de 

observação de estágio, por sua especificidade, para outras instituições públicas de 

ensino superior, promovendo um profícuo intercâmbio entre IES do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: anmarina@uerj.br 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

(ESPANHOL) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  
Lucas Pinto Alonso de Oliveira 

Rafaela Cordeiro Couto 

 
O curso de Espanhol para a Terceira Idade do Projeto LETI ( Línguas Estrangeiras 

para a Terceira Idade), do Programa LICOM (Línguas Estrangeiras e Língua Materna 

para a Comunidade) do Instituto de Letras UERJ, oferecido aos alunos da UnATI 

(Universidade Aberta da Terceira Idade), referência pioneira em atenção aos maiores 

de 60 anos, se justifica por configurar-se como efetiva atividade extensionista, uma 

vez que proporciona que a universidade se volte à comunidade à qual pertence e a 

que deve estar aberta. Nesse sentido, o curso de Espanhol promove a integração de 

saberes entre o espaço acadêmico e a comunidade fluminense, e propõe implementar 

atividades formais de ensino-aprendizagem, com o intuito de reinserir o grupo-alvo 

em ambiente escolar. As atividades desenvolvidas no curso de Espanhol se organizam 

a partir de planejamento conjunto entre bolsistas e professora coordenadora, que 

lançam mão de atividades variadas que permitam abarcar as quatro destrezas 

linguísticas, de forma gradativa, no que tange ao aumento de dificuldades em relação 

ao uso da língua estrangeira. Toma-se como base para essa elaboração os interesses 

e necessidades do alunado composto por maiores de 60 anos, em relação a temas 

de discussão e materiais didáticos que promovam um trabalho realmente significativo 

e, dessa forma, proveitoso, em sala de aula. Quanto a resultados alcançados, a 

experiência propicia aos alunos bolsistas da licenciatura em Língua Espanhola do ILE 

um campo de desenvolvimento de práticas docentes que os auxiliam na construção 

de seu perfil profissional. Dessa forma, proporciona um espaço de grande relevância 

de prática docente efetiva aos graduandos de Português- Espanhol, bolsistas de 

Iniciação à Docência. Além disso, promove sua interação com um nicho de crescente 

demanda no mercado de trabalho atual: Ensino de Línguas para a Terceira Idade. 

Torna-se efetivamente uma oportunidade para que os licenciandos articulem ensino, 

pesquisa e extensão, o que se materializa em apresentações de trabalhos em 

variados eventos, dentro e fora da universidade – e do país, e na produção de artigos 

acadêmicos que enfocam essa articulação. O curso é, ainda, campo de observação e 

atuação para estagiários da Licenciatura em Português-Espanhol na Disciplina ILE 

Estágio Supervisionado em Língua Espanhola II: Fins Específicos. Aponta-se que, 

além do atendimento aos alunos UERJ e à comunidade, o curso é campo de 

observação de estágio, por sua especificidade, para outras instituições públicas de 

ensino superior, promovendo um profícuo intercâmbio entre IES do Rio de Janeiro. 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

(ESPANHOL) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  
Noemi Sales Silva Miguel 

 
TRILHANDO OS CAMINHOS TEÓRICOS E PRÁTICOS: A VIDA DOCENTE DESDE A 

GRADUAÇÃO Ser professor é uma profissão desafiante, visto que após o processo de 

formação acadêmica espera-se que o docente saiba ministrar com qualidade tudo 

aquilo que aprendeu durante seu curso de graduação. Entretanto, nem sempre é 

possível se formar e obter todos os conhecimentos teóricos e práticos 

simultaneamente, bem como conhecer o ambiente de sala de aula e todo o contexto 

que o envolve.Visando a melhor formação do aluno, a UERJ proporciona bolsas de 

Iniciação à Docência (ID) com o intuito de prepará-los com maior embasamento para 

a sua carreira. Assim, pretendemos apresentar o papel desta modalidade de bolsa 

dentro do projeto de extensão do programa LICOM/LETI (Línguas estrangeiras para 

a Terceira Idade- Espanhol) do Instituto de Letras (ILE) da UERJ. Este projeto de 

extensão é muito relevante para a comunidade externa, pois proporciona a pessoas 

maiores de 60 anos um novo convívio social e atividades que os fazem se sentir 

produtivos na sociedade. O projeto também é muito significativo para o bolsista de 

ID, já que é através do convívio com o grupo em sala de aula que é possível refletir 

sobre as práticas docentes e pensar no melhor para o grupo de acordo com o contexto 

(CANTEIRO, 2009; GÓMEZ, 2001). Os objetivos do LICOM/LETI-Espanhol são: a) 

proporcionar o aprendizado de E/LE; b) oferecer o ensino global de línguas 

(compreensão oral, fala, escrita e leitura); c) contribuir para o processo de 

construção de conhecimentos focando em um aprendizado profissional para o bolsista 

e cultural para os alunos;d) exercitar aspectos cognitivos como memória, raciocínio 

e atenção; e) ampliar a visão de mundo; f) resgatar conhecimentos prévios e g) 

inserir os alunos em debates contemporâneos sempre visando a capacidade 

intelectual, cultural e linguística do grupo .Para atingir os objetivos, o curso não se 

desenvolve apenas com as práticas em sala de aula, posto que os bolsistas são 

amparados por reflexões e bases teóricas/metodológicas. Cabe ressaltar que perfil 

dos alunos do LETI é diversificado e cabe ao bolsista investigação constante para o 

bom funcionamento das turmas quanto as suas necessidades específicas (CINTRA, 

1983). O bolsista das turmas LETI precisa ter em mente que as motivações dos 

alunos para o curso são diferentes e que o grupo apresenta comportamentos 

específicos referentes a sua faixa etária com os quais o professor precisará lidar de 

maneira adequada (RAJAGOPALAN, 2004). Por fim, vale ressaltar que tanto o projeto 

de extensão como a bolsa de ID são importantes tanto para a comunidade externa e 

o diálogo com o meio acadêmico, como para o bolsista trilhando entre o campo 

teórico, a prática didática e a construção de uma identidade profissional (FERREIRA, 

2007). 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 

(ESPANHOL) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 

Estagiário(s):  
Ananda Gonçalves da Silva 

Mayara dos Santos Patrocinio 

 
O curso de Espanhol para a Terceira Idade do Projeto LETI ( Línguas Estrangeiras 

para a Terceira Idade), do Programa LICOM (Línguas Estrangeiras e Língua Materna 

para a Comunidade) do Instituto de Letras UERJ, oferecido aos alunos da UnATI 

(Universidade Aberta da Terceira Idade), referência pioneira em atenção aos maiores 

de 60 anos, se justifica por configurar-se como efetiva atividade extensionista, uma 

vez que proporciona que a universidade se volte à comunidade à qual pertence e a 

que deve estar aberta. Nesse sentido, o curso de Espanhol promove a integração de 

saberes entre o espaço acadêmico e a comunidade fluminense, e propõe implementar 

atividades formais de ensino-aprendizagem, com o intuito de reinserir o grupo-alvo 

em ambiente escolar. As atividades desenvolvidas no curso de Espanhol se organizam 

a partir de planejamento conjunto entre bolsistas e professora coordenadora, que 

lançam mão de atividades variadas que permitam abarcar as quatro destrezas 

linguísticas, de forma gradativa, no que tange ao aumento de dificuldades em relação 

ao uso da língua estrangeira. Toma-se como base para essa elaboração os interesses 

e necessidades do alunado composto por maiores de 60 anos, em relação a temas 

de discussão e materiais didáticos que promovam um trabalho realmente significativo 

e, dessa forma, proveitoso, em sala de aula. Quanto a resultados alcançados, a 

experiência propicia aos alunos bolsistas da licenciatura em Língua Espanhola do ILE 

um campo de desenvolvimento de práticas docentes que os auxiliam na construção 

de seu perfil profissional. Dessa forma, proporciona um espaço de grande relevância 

de prática docente efetiva aos graduandos de Português- Espanhol, bolsistas de 

Iniciação à Docência. Além disso, promove sua interação com um nicho de crescente 

demanda no mercado de trabalho atual: Ensino de Línguas para a Terceira Idade. 

Torna-se efetivamente uma oportunidade para que os licenciandos articulem ensino, 

pesquisa e extensão, o que se materializa em apresentações de trabalhos em 

variados eventos, dentro e fora da universidade – e do país, e na produção de artigos 

acadêmicos que enfocam essa articulação. O curso é, ainda, campo de observação e 

atuação para estagiários da Licenciatura em Português-Espanhol na Disciplina ILE 

Estágio Supervisionado em Língua Espanhola II: Fins Específicos. Aponta-se que, 

além do atendimento aos alunos UERJ e à comunidade, o curso é campo de 

observação de estágio, por sua especificidade, para outras instituições públicas de 

ensino superior, promovendo um profícuo intercâmbio entre IES do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: anmarina@uerj.br 
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LICOM/LETI LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE (ALEMÃO) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Estagiário(s):  
Arthur dos Reis de Melo 

Henrique Carrarini dos Santos Pereira 

Rafael Carpino de Oliveira 

Roberto Fernandes Pereira 

 
O ponto de partida de uma reflexão pedagógica do Projeto LETI (Línguas Estrangeiras 

para a Terceira Idade), uma das vertentes do PROGRAMA LICOM, (Programa de 

Ensino de Línguas Estrangeiras e de Língua Materna para a Comunidade) 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-UERJ desenvolve ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

voltadas para o idoso, que, não raro, expressam seu interesse pelo projeto em razão 

de necessidades individuais de ampliação do conhecimento num mundo sabidamente 

digital e do resgate de memórias pessoais adquiridas em outro momento histórico. 

O curso de Alemão para a Terceira Idade permite a aquisição de certa competência 

linguística e comunicacional do aluno, inserindo-o num contexto socialmente 

favorável ao pleno desenvolvimento de sua capacidade intelectual, constituindo, 

outrossim, um espaço de grande relevância para a inserção dos estagiários naquela 

que pode ser considerada a atividade fim para os licenciandos em Língua Alemã: a 

prática docente. Além da configuração dos cursos sob a forma de oficinas de Alemão, 

o locus de atuação erige-se como espaço de convivência, onde se desenvolvem 

práticas pedagógicas ministradas por estagiários de iniciação à docência (ID), bem 

como se delineia um profícuo campo de experimentação e observação para alunos 

de Letras, de Psicologia, de Pedagogia e de observação de pesquisadores de outras 

IES 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 em Língua Alemã – 

praticamente inexistentes no mercado editorial no Brasil. 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. 

 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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LICOM/LETI: LÍNGUA INGLESA PARA A TERCEIRA IDADE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA PAULA TAVARES DE MORAES SILVA CYPRIANO 

Estagiário(s):  
Karen Alves Eduardo 

Lucas Eduardo dos Reis da Fonseca 

Matheus Andrade Martins 

Rafaela Lomba Bartolamei 

 
O Projeto Línguas Estrangeiras para a Terceira Idade (LETI) é uma das vertentes do 

Programa de Ensino de Línguas Estrangeiras e de Língua Materna para a comunidade 

(LICOM). A reflexão pedagógica sobre o LETI envolve, fundamentalmente, um 

conjunto de cinco questões. A primeira refere-se uma demanda genuína, no sentido 

de que o projeto responde a uma necessidade real da sociedade, derivada do 

aumento da expectativa de vida da população brasileira. A segunda diz respeito ao 

papel educacional do projeto em sentido estrito. O LETI constitui um espaço de 

aprendizagem para o aluno idoso, contribuindo para a ampliação de seu 

conhecimento individual, por meio do desenvolvimento de certa competência 

linguístico-comunicativa em uma LE. No que concerne à oficina de língua inglesa, 

esse espaço configura-se como um curso organizado em cinco módulos anuais para 

estudo do idioma em nível elementar, com apoio em material didático sensível à 

inserção do aluno em um mundo digital (WILSON & HEALY, 2016). A terceira questão 

concerne à dimensão terapêutica do projeto, procurando promover a melhoria na 

qualidade de vida do idoso. Particularmente, o curso de Língua Inglesa valoriza e 

procura ser receptivo às características de aprendizagem linguística do alunado idoso 

(GOMÉZ, 2016), atentando para diversas dimensões do processo de envelhecimento, 

tais como as alterações físicas e suas influências na acessibilidade visual, acuidade 

auditiva; as alterações cognitivas e suas influências no processamento e manipulação 

de informações novas; e os elementos psicológicos, tais como a busca por novas 

fontes de identidade, propósitos de vida e círculos de convívio social. O quarto ponto 

refere-se à inserção dos alunos da graduação em Letras (Língua Inglesa e suas 

Literaturas) na prática docente. As aulas são ministradas por estagiários de iniciação 

à docência, os quais, sob supervisão, desenvolvem práticas pedagógicas, dentre elas 

o desenvolvimento de materiais que complementam o livro didático adotado. Nesse 

processo de complementação procura-se valorizar sobretudo o papel da memória 

pessoal (vivências de um outro momento histórico - cf. SCOPINHO, 2009) na 

aprendizagem da língua adicional. Por fim, a quinta dimensão é a da pesquisa. O 

LETI/Inglês constitui um importante campo de experimentação e observação para 

alunos/pesquisadores de Letras, Psicologia e Pedagogia, propiciando o 

desenvolvimento de investigações sobre a terceira idade e sobre o aprendizado 

linguístico (de inglês, particularmente) nessa faixa etária. 

 
E-mail: apcypriano@hotmail.com 
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LICOM/OLEE: AS OFICINAS DE ALEMÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 

Estagiário(s):  
Agatha Tavares Guimarães 

Carina de Alencar Shulte 

 
O acesso a outras línguas, que não apenas à materna, tornou-se necessidade no 

mundo contemporâneo, globalizado, no qual a circulação – física e, principalmente, 

virtual – de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas é cada 

vez mais frequente. O Setor de Alemão do Departamento de Letras Anglo-

Germânicas do Instituto de Letras da UERJ vem implementando, desde 1988, o 

ensino de alemão em escolas da rede pública do Rio de Janeiro na forma de oficinas. 

Este projeto surgiu a partir do fato de que não se dispunha, em nosso próprio centro 

de formação de estudantes do curso de graduação em Letras-Português/Alemão, de 

um espaço para a prática desta habilitação, apesar da grande procura por esse curso 

de graduação. As Oficinas de Alemão nas escolas públicas têm dois objetivos 

fundamentais: o ensino da língua alemã a alunos dos ensinos Fundamental e Médio 

de escolas públicas e a diversificação das oportunidades de estágio para o futuro 

professor de alemão, ou seja, para os graduandos em Letras – Português/Alemão da 

UERJ, na modalidade licenciatura. Dessa forma, as Oficinas de Alemão contribuem, 

em primeiro lugar, para a ampliação da oferta de ensino da língua alemã, 

possibilitando aos alunos das Oficinas o desenvolvimento de competência 

comunicativa e intercultural, pois conhecer uma nova língua significa também 

conhecer uma nova cultura. E esse conhecimento leva o aprendiz, também, a refletir 

sobre a sua cultura e o funcionamento da sua própria língua. Aprender uma língua 

estrangeira/adicional na escola contribui não só para o desenvolvimento da 

competência comunicativa desse aluno na língua-alvo, mas também para o 

desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando a ele uma abertura ao 

mundo, a novas línguas, a novas culturas. O conhecimento de uma nova língua e de 

uma nova cultura leva o aprendiz a desenvolver também competência intercultural. 

Em segundo lugar, as Oficinas de Alemão contribuem também para a formação do 

licenciando em Letras-Português/Alemão, que tem a oportunidade de aprofundar 

seus conhecimentos teóricos e de desenvolver suas competências relativas à prática 

docente, refletindo e avaliando questões de ordem didático-metodológicas e 

vivenciando o processo ensino/aprendizagem de alemão como língua estrangeira. O 

licenciando que participa como estagiário de iniciação à docência das Oficinas de 

Alemão do Projeto OLEE tem a possibilidade de uma formação complementar com 

foco no desenvolvimento de um profissional reflexivo e ciente de seu papel social 

como professor de língua estrangeira/adicional. O objetivo deste pôster é apresentar 

as Oficinas de Alemão oferecidas em escolas públicas no âmbito do Projeto Oficinas 

de Línguas Estrangeiras nas Escolas (OLEE), que, por sua vez, integra o Programa 

de Extensão Línguas para a Comunidade (LICOM) do Instituto de Letras da UERJ. 

 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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LABORATÓRIO DE ENSINO DA ARTE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Educação Artística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALDO VICTORIO FILHO 

Estagiário(s):  
Mariana Ferrari Nogueira 

 
Entender a dinâmica de uma escola, saber lidar com alunos e lidar com imprevistos 

são aspectos do cotidiano escolar cuja iniciação anterior ao efetivo trabalho docente 

permitem fortalece a formação acadêmica e profissional e entusiasmar o futuro 

docente. A experiência relatada de ações do Laboratório de Ensino da Arte UDT LEA 

em conformidade aos seus objetivos foi no ensino básico. Antes de começarmos a 

atuar nas escolas, as visitamos para conhecer o ambiente e os alunos, para então 

planejar as atividades a serem aplicadas. Em reuniões semanais, criamos trabalhos, 

discutimos as propostas e as planejamos, de modo a formular atividades e material 

didático pedagógico a ser aplicado e avaliado nas aulas de Artes de diferentes 

realidades escolares e subsidiar propostas e análises a serem coletivizadas em 

publicações e eventos acadêmicos. A primeira atividade vivenciada foi a Oficina de 

Gravura realizada em uma escola municipal com uma atividade sobre o princípio da 

gravura usando folhas de árvore como matriz. A turma foi dividida em dois grupos 

em cujas mesas coletivas foram distribuídas folhas de papel e de árvores, além de 

tintas a serem compartilhadas. Simulamos a atividade antes das turmas (de 2º e 3º 

ano do ensino fundamental I) aplicarem a técnica. Essa experiência inicial me fez 

mais segura com as crianças e voltei à escola pra outras oficinas. A princípio, 

seguimos a ideia de gravura, pois as crianças se interessam bastante pelas tintas, 

visto que normalmente não utilizam esse material. Realizamos a oficina de gravura 

com objetos diversos, chaves, grampos, pregadores e garfos para que as crianças 

pudessem observar como ficariam estampados no papel. Também aproveitamos a 

ideia das folhas de árvores em outra experiência, quando pedimos para que cada um 

selecionasse folhas caídas das árvores no pátio e pintasse sobre elas. Foi uma 

atividade bem sucedida visto o notável interesse e os diferentes resultados da 

atividade. Observado o especial interesse pelas cores e tintas, oferecemos uma 

oficina de aquarela, por meio da qual foi ensinado passo a passo produzir a tinta com 

materiais encontrados no supermercado, como amido de milho, mel, corante 

alimentício, vinagre, dentre outros. Devido à necessidade do pigmento secar e virar 

pó para poder ser utilizado solvido em água, a oficina demandou duas aulas para ser 

concluída. Ratifiquei, então, a importância de promover a compreensão de processos 

de maior duração, aspecto importante em uma época de excessiva aceleração das 

experiências, bem como estimular a atenção às imagens visuais, por sua vez cada 

vez mais assimiladas sem a leitura atenta de suas formas e mensagens. Todas as 

experiências metodológicas, ensaios exitosos ou não são discutidos nos encontros do 

LEA e documentados para a produção de material a ser publicado, dentre estes, mais 

um volume das atividades e ações de iniciação à docência. 

 
E-mail: avictorio@gmail.com 
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LETRASPRETAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HENRIQUE MARQUES SAMYN 

Estagiário(s):  
Cinthia Hellen Martiniano Teixeira 

 
O projeto LetrasPretas surgiu em 2017, com o propósito de conferir visibilidade a 

autoras negras, sobretudo por meio do blog LetrasPretas.com, que publica resenhas, 

ensaios e relatos de/sobre mulheres negras; desde setembro de 2017, o blog já 

publicou mais de 100 posts, alcançando mais de 15 mil visualizações. Composto 

atualmente por onze integrantes, todas alunas e ex-alunas da UERJ, negras e 

cotistas, o projeto realiza ainda diversas outras atividades. Como bolsista de Iniciação 

à Docência, atuo sobretudo nas atividades voltadas à formação de futuros docentes. 

Listarei algumas dessas atividades, realizadas no período compreendido desde o 

segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019. Em 2018, o LetrasPretas 

celebrou o Dia da Consciência Negra no Colégio Estadual João Cardoso, em Nilópolis. 

Conversamos com as alunas e os alunos sobre consciência racial e realizamos uma 

oficina de Abayomí. A participação nesse evento, cuja pauta organizei, contribuiu 

para ampliar os meus conhecimentos quanto ao ambiente escolar e possíveis 

metodologias a serem empregadas para melhor difundir o tema para os alunos. Em 

março de 2019, o LetrasPretas realizou uma atividade de acolhimento voltada às 

calouras e aos calouros de 2019.1; conversamos sobre as experiências de alunas e 

alunos negros e cotistas. Em outras atividades, recebemos os escritores Cidinha da 

Silva, Tom Farias e Eliana Alves Cruz, em eventos promovidos em parceria com o 

Centro de Estudos Interculturais. Recebemos também a escritora Lubi Prates para a 

primeira das atividades da série “LetrasPretas convida”. Esses eventos contribuíram 

de forma significativa tanto para a minha formação como futura docente, quanto para 

a formação do público presente, composto majoritariamente por futuros docentes, 

propiciando reflexões sobre estratégias para abordar a produção cultural negra junto 

a alunos. Em junho, realizamos uma roda de leitura, mediada por mim, na qual 

discutimos um conto da escritora Geni Guimarães com os alunos da universidade, 

complementando sua formação e exercitando seu senso crítico. Realizamos também 

a confecção de um mural, como forma de complementar o currículo dos alunos da 

Uerj, propiciando o contato com a obra de autoras negras. Em 2018, o LetrasPretas 

foi convidado a gravar pela Rádio UERJ programas sobre temas associados às 

vivências de mulheres negras, dos quais venho participando desde a segunda 

temporada. Atualmente, estamos preparando a terceira temporada do programa. 

Tivemos a honra de receber, na 17a Semana de Graduação da UERJ (2018), o Prêmio 

da Graduação Fernando Sgarbi Lima, modalidade Proiniciar. Assim, o LetrasPretas 

vem atuando ativamente em favor da produção intelectual e literária de mulheres 

negras, incentivando ademais a inserção de alunas negras, cotistas e ex-cotistas, no 

espaço acadêmico. 

 
E-mail: marquessamyn@gmail.com 
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LITERATURAS, ARTES VISUAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRÁTICAS 

LITERÁRIAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  
Felipe Moraes Marcelino 

Jessica Caroline Barreto Sodré 

 
O projeto de ID "Literaturas, Artes Visuais e Formação de Professores: práticas 

literárias", criado em 2017, objetiva: 1- desenvolver oficinas de leitura crítica de 

obras literárias em diálogo com obras visuais, na UERJ-FFP, em escolas e outras 

instituições culturais da região, para incentivar a leitura literária e desenvolver o 

senso crítico nos participantes; 2- colaborar para o aperfeiçoamento no processo de 

formação profissional dos licenciandos em Letras da UERJ-FFP, criando condições 

para que desenvolvam habilidades relacionadas às atividades docentes em literatura; 

3- desenvolver e aplicar planos de aula sobre obras literárias em diálogo com obras 

visuais, bem como promover oficinas de produção literária e artística, a partir dos 

estudos efetuados com os membros do Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq e 

pela UERJ: Literaturas, Artes Visuais e Formação de Professores; 4- Produzir obras 

literárias e visuais. Nessa perspectiva, o projeto desenvolve semanalmente oficinas 

de leitura dramatizada, debate sobre obras literárias e visuais na UERJ-FFP e em 

outros espaços educacionais da região, como o Memorial Roberto Silveira, no 

Caminho Niemeyer, em parceria com a Fundação Municipal de Educação de Niterói. 

Nesses encontros, estudamos obras literárias e visuais, bem como textos sobre 

História, teatro, teoria da literatura e de artes visuais. Além disso, debatemos 

bibliografias sobre ensino de literatura e artes visuais, juntamente com os integrantes 

do grupo de pesquisa “Literaturas, Artes Visuais e Formação de Professores” 

(UERJ/CNPq), para melhor planejar e mediar as atividades. Os envolvidos nas 

pesquisas e oficinas, em 2017 e 2018, criticaram obras da literatura de Gil Vicente, 

Ariano Suassuna, Naum Alves de Souza e Elisa Lucinda e de artes visuais, como 

pinturas, fotografias e ilustrações; também produziram suas próprias obras: roteiros, 

ilustrações, peças, cenários e figurinos. Cada produção foi seguida de exibição, 

debate e avaliação crítica. Organizamos uma Mostra Cultural, para apresentação das 

produções desenvolvidas em 2017 e 2018 pelos participantes do projeto como forma 

de construção e de aprimoramento dos estudos e leituras efetuados pelos 

participantes. Em 2019, nos baseamos nas obras de Graciliano Ramos, Dias Gomes 

e João Cabral de Melo Neto. A partir dos trabalhos com as obras selecionadas, 

estamos criando adaptações para apresentação de leituras dramatizadas e esquetes 

em escolas próximas à FFP, em eventos, festivais e em nossa II Mostra Cultural, que 

acontecerá na FFP, em Setembro. O espetáculo “Aurora da Minha Vida”, de Naum 

Alves de Souza, montado em 2018, em parceria com o Memorial Roberto Silveira, foi 

convidado pela Secretaria Municipal de Educação de Niterói para uma apresentação 

no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no dia 20 de agosto. Com essas ações, buscamos 

contribuir para o desenvolvimento das habilidades docentes e artísticas nos 

envolvidos, como também para o desenvolvimento da cultura e da educação nas 

regiões. 

 
E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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LUZ À LITERATURA INFANTOJUVENIL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
REGINA SILVA MICHELLI PERIM 

Estagiário(s):  
Severina Jardeleia de Amorim Silva Cima 

 
A Literatura Infantojuvenil vem despertando interesse cada vez mais crescente, com 

congressos, pesquisas, feiras, o que significa ocupar espaços, tanto no meio 

educacional, quanto no acadêmico e no mercado editorial. Na UERJ, porém, o curso 

de Letras ainda não oferece o estudo sistemático dessa literatura, com disciplinas 

obrigatórias na grade curricular dos cursos, conteúdo indispensável ao futuro 

professor do ensino fundamental ou mesmo de Salas de Leitura. Motivado por essa 

realidade, em que os alunos pouco têm acesso a conhecimentos relativos à literatura 

para crianças e jovens, ingressamos no projeto de Iniciação à Docência Literatura 

Infantojuvenil em Foco, cujo objetivo, como o título indica, é iluminar essa área do 

conhecimento no espaço das Letras, na UERJ, desenvolvendo-se, para isso, uma 

atitude de pesquisa e reflexão crítica que se reflete nas atividades ligadas à prática 

docente promovidas pelo projeto. O objetivo principal é divulgar – por meio da 

promoção de eventos acadêmicos e da produção de materiais de apoio - a Literatura 

Infantojuvenil, oportunizando o contato com textos de escritores da tradição e 

contemporâneos, brasileiros e estrangeiros. Neste ano, houve o I Encontro Nacional 

de Literatura Infantil/Juvenil: teorias e práticas leitoras, de 4 a 6 de junho, na UERJ, 

com mesas de conferências e comunicações que permitiram a circulação de pesquisas 

realizadas no âmbito acadêmico e escolar – entende-se que a práxis educacional não 

se dissocia da pesquisa. Antes de ingressarmos como bolsista, atuamos 

voluntariamente nos seguintes seminários, desenvolvendo práticas leitoras: O 

inferno não tem espelhos: depressão e autoconsciência pelos caminhos da Literatura 

(2018), Literatura InfantoJuvenil: Narrativas Contemporâneas (2018). Novos 

eventos estão em planejamento e execução, os Encontros com a Literatura 

Infantojuvenil, periodicidade mensal, em dois dias seguidos, o primeiro ligado à 

fundamentação teórica sobre o tema em pauta, o segundo, à dinamização de 

atividades práticas, diretamente ligadas a este projeto, com metodologias inovadoras 

e objetivando à formação docente. Os temas já elencados são: introdução à literatura 

Infantojuvenil, narrativas contemporâneas (realizado em julho 2019), fábulas, contos 

de fadas, narrativas de medo (contos de bruxa), poesia. A dinâmica do trabalho 

implica o planejamento das atividades extensionistas, no que diz respeito à seleção 

do repertório ficcional e teórico estudado, elaboração do material e atividades para a 

realização do evento, bem como ações mais operacionais, como divulgação em redes 

sociais; recebimento de inscrições e controle de frequência; envio de certificados e 

dos materiais utilizados no evento. Considera-se muito importante o alargamento de 

nossos horizontes e da bagagem acadêmica pessoal por meio da participação no 

projeto, e espera-se contribuir na efetivação de estratégias de circulação do 

conhecimento acadêmico e escolar sobre a Literatura Infantojuvenil na UERJ. 

 
E-mail: reginamichelli@globo.com 
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NEUROCIÊNCIA DA LINGUAGEM: PROPOSTAS EDUCACIONAIS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Psicolinguística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIJE SOTO 

Estagiário(s):  
Bruna de Morais Alves 

Jade Antunes Gonçalves Navarro de Britto 

 
A neurociência cognitiva se ocupa do estudo de processos neurofisiológicos que 

subjazem aos sistemas mentais e comportamentais. Como uma espécie de sub área, 

temos a neurolinguística, visando a investigação de todas as ferramentas biológicas 

que promovem a linguagem bem como sua expressão em aspectos sociais e 

psicológicos. Este projeto tem por objetivo esclarecer questões epistemológicas 

acerca do tema tais como seus métodos, conclusões e paradigmas através de uma 

abordagem didática e viável para os alunos da graduação. Tópicos abordados em 

semestres passados foram a organização e funcional cerebral de bilíngues, falantes 

com quadros cognitivos atípicos, e sinalizantes de língua de sinais, entre outros. 

Neste semestre, em vez de selecionar um subtema, colocamos como objetivo a 

confecção de textos introdutórios com foco em questões epistemológicas e em 

métodos científicos a fim de, no final do segundo semestre, compilarmos uma 

apostila do curso a partir de toda produção do projeto de I.D. A elaboração dos textos 

introdutórios se deu a partir de livros importantes na área tais como “Handbook of 

the Neuroscience of Language” de Stemmer e Whitaker, “The Cognitive 

Neurosciences” de Gazzaniga, e "Neurobiology of Language" de Hickok. Os textos 

adaptados visam esclarecer pontos principais nos quais se estrutura a neurociência 

da linguagem. Tópicos como o uso de métodos de imagem (fMRI, EEG, ERP) para a 

avaliação e coleta de dados neurológicos sob determinado estímulo linguístico se 

mostram de suma importância para compreender os avanços teóricos na área, logo, 

de profunda relevância para o meio acadêmico e para os alunos da graduação. Alguns 

desafios foram encontrados durante a confecção destas adaptações tal como o fato 

de grande parte dos textos estarem voltados para a pós graduação, e, portanto, 

possuírem conceitos demasiadamente abstratos e distantes da realidade do 

estudante (tendo por exemplo termos como modelos de processamento ou 

cognição). Outro desafio a ser citado é também o fato de que, por vezes, os textos 

se mostram vagos em certos aspectos, exigindo assim complementos de informação 

acerca de anatomia cerebral ou fisiologia celular. A neurociência da linguagem se 

mostra tão intricada pois se trata da fusão entre conceitos de biologia moderna e 

linguística, áreas que apresentam certo distanciamento no meio científico. A 

abordagem escolhida para tornar estes textos mais acessíveis aos alunos da 

graduação é justamente preencher as lacunas de informação existentes, inserindo 

definições de conceitos, tabelas ou figuras, bem como explicando simplificadamente 

conceitos que precisariam de conhecimento prévio do leitor para o entendimento do 

texto. Mesclar uma miríade de áreas e conceitos em um texto de leitura fluida e de 

fácil apreensão é o objetivo deste projeto, que deseja principalmente oferecer aos 

estudantes da graduação diferentes perspectivas sobre a linguística e suas 

possibilidades de atuação. 

 
E-mail: marijesoto@hotmail.com 
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NUPPLES/UERJ - ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL PARA 

ESTRANGEIROS (NÍVEIS A1-A2): ATIVIDADES COM MATERIAIS 

AUTÊNTICOS COMO APOIO A EXPERIÊNCIAS DE LETRAMENTO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Patrick Santos de Melo 

 
O NUPPLES existe para promover estudos, pesquisas e ensino de português língua 

não materna, apoiando ações de internacionalização da UERJ e visando à formação 

de professores especializados na área. Suas atividades destacam-se pela 

indissociabilidade entre teoria e prática. Dessa forma, cria oportunidades de prática 

profissional para alunos de graduação que atuam em sala de aula e na parte 

administrativa do Projeto. Neste pôster, encontram-se relatadas experiências de 

ensino-aprendizagem, decorrentes das atividades de Iniciação à Docência do Projeto 

NUPPLES (Núcleo de Pesquisa e de Ensino de Português Língua Estrangeira/Segunda 

Língua) que conjugam ensino, pesquisa e extensão com vistas à melhoria do ensino 

especializado de português para estrangeiros (PL2E) em suas diferentes vertentes. 

O NUPPLES oferece cursos de PL2E, em níveis indicados pelo Quadro Comum 

Europeu. Os níveis A1 e A2, espaço da presente pesquisa, são níveis iniciantes de 

proficiência. Ao contrário do que possa parecer, o ensino-aprendizagem nestes níveis 

impõe alto nível de complexidade, dados os primeiros “estranhamentos” linguístico-

culturais e as primeiras experiências de letramento em Português do Brasil. Adotar 

um livro didático não costuma ser suficiente para aliar com eficácia aspectos 

linguístico-gramaticais e culturais, em especial, no que se refere à “cultura subjetiva” 

(cf. MEYER, 2016). Em se tratando de alunos estrangeiros, há que se adotar uma 

metodologia de ensino que permita sua efetiva integração à comunidade em que 

estão inseridos, sendo fundamental propor atividades que facilitem as experiências 

de letramento na língua e na cultura-alvos. Esta pesquisa toma como objeto de 

estudo o uso de materiais autênticos (Jornais, HQs, vídeos curta-metragem, entre 

outros) em aulas de português para estrangeiros, considerando-os como recurso 

didático. Pensa a questão do uso desses materiais para o ensino de língua e de cultura 

nos níveis iniciais da aprendizagem, tendo como hipótese que sua utilização dá 

autenticidade e suporte fundamentais para experiências de letramento. Materiais 

autênticos podem ajudar a entender relações simbólicas e tomar decisões adequadas 

em situações linguístico-interacionais. Tais dificuldades/facilidades devem ser 

norteadoras da revisão constante de estratégias didático-pedagógicas aplicada com 

vistas ao letramento do aluno estrangeiro. Essa ação é fundamental para a boa 

qualificação do professor em formação, pois gera uma prática reflexiva em que este 

pode aprofundar conhecimentos teórico-práticos e oferecer aos seus alunos 

oportunidades de construir as competências necessárias para um uso “feliz” da língua 

(cf. Austin, 1990). Permite-lhe também aprimorar sua capacidade de planejar e 

gerenciar aulas. Os resultados fornecem dados sobre a melhoria do ensino de PL2E. 

O trabalho contribui para a consolidação do processo de internacionalização da 

universidade. 

 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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NUPPLES/UERJ - ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL PARA 

ESTRANGEIROS (NÍVEIS C1-C2): MATERIAIS PARADIDÁTICOS, PRODUÇÃO 

DE TEXTO E LETRAMENTO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Samuel Porfirio Goulart Ramos 

 
O NUPPLES existe para promover estudos, pesquisas e ensino de português língua 

não materna, apoiando ações de internacionalização da UERJ e visando à formação 

de professores especializados na área. Suas atividades destacam-se pela 

indissociabilidade entre teoria e prática. Dessa forma, cria oportunidades de prática 

profissional para alunos de graduação que atuam em sala de aula e na parte 

administrativa do Projeto. As metodologias de ensino de língua apresentam relação 

com as demandas da sociedade da época em que são adotadas (cf. MARTINEZ, 

2009). Na contemporaneidade, não é mais satisfatório aprender uma língua de forma 

dissociada dos seus usos sociais. Em quaisquer níveis de proficiência que se pretenda 

atingir, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à leitura e à 

produção de textos é imprescindível para o uso eficiente da língua em situações 

diversas. O caso do Português como Língua Estrangeira Moderna não é diferente e, 

portanto, o acesso a diferentes gêneros textuais em um ensino de língua, aliado ao 

ensino de cultura, promove experiências de aprendizagem favoráveis ao letramento 

aprendiz estrangeiro. É preciso construir com o aprendiz “conhecimento de mundo” 

e auxiliá-lo a fazer relações deste com o conteúdo linguístico aprendido, facilitando o 

desenvolvimento de uma competência simbólica (cf. KRAMSCH, 2006, 2008, 2009, 

2011). Este pôster apresenta os resultados da aplicação de estratégias de leitura de 

materiais paradidáticos que produção textual e suas relações com o letramento no 

ensino de português para estrangeiros. Trata-se de ação didática inovadora no 

âmbito da área de Português para Estrangeiros, na medida em que são ainda poucas 

as iniciativas que visam a ensinar estratégias para produção de texto a aprendizes 

estrangeiros com base em leituras de livros paradidáticos. O trabalho dá ênfase em 

trechos humorísticos, pois acredita-se que estes ajudam o aprendiz a descentrar de 

padrões comunicativo-interacionais de sua língua de origem, facilitando o letramento 

em PL2. Nesta exposição, aponta-se para as inferências inter e extratextuais que 

dependem de conhecimentos linguísticos e culturais em PL2. Os dados foram 

coletados a partir da organização de planos de aulas, elaborados em equipe, sua 

execução e de textos produzidos por parte dos alunos. Os resultados permitem 

reflexões sobre o desenvolvimento de potencialidades solicitadas – inclusive – no 

exame de proficiência CELPE-BRAS e sobre os aspectos interculturais que emergem 

nas relações de sala de aula, os quais podem servir de norte para a elaboração de 

material didático específico para esse tipo de abordagem do ensino de língua, 

indispensável para o processo de internacionalização da UERJ. 

 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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OFICINA DE LÍNGUA ITALIANA NO CAPUERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VERIDIANA SKOCIC MARCHON 

Estagiário(s):  
Daniela Trotta Tavares 

Leonardo Bhering Ribeiro da Costa 

 
O projeto Oficina de Língua Italiana no CApUERJ está vinculado ao projeto Oficinas 

de Línguas Estrangeiras nas Escolas (OLEE) que, por sua vez, integra o programa 

LICOM (Línguas para a Comunidade) oferecido pelo Instituto de Letras. De acordo 

com o entendimento de que as línguas estrangeiras são coparticipantes no 

estabelecimento de interações sociais, reconhecendo o plurilinguismo como 

orientação necessária para o respeito das diferenças e identificando a língua 

estrangeira como requisito fundamental para a desenvoltura de atuação efetiva e 

eficiente em diferentes grupos sociais, oferecemos, desde 2005, aos alunos do Ensino 

Fundamental do Colégio de Aplicação da UERJ - CApUERJ o curso de língua italiana. 

Em concordância com o Programa ao qual está vinculado, o presente projeto articula-

se em dois eixos: 1) o oferecimento de produtos e serviços à comunidade; 2) 

disponibilização aos alunos do curso de Graduação Português-Italiano - futuros 

professores de língua italiana - mais um campo de estágio, visando o aprimoramento 

de sua formação profissional. O primeiro eixo garante a integração Universidade-

comunidade por meio do reconhecimento de demandas e da elaboração de soluções, 

ampliando sua atuação junto a grupos sociais e favorecendo seu envolvimento nas 

transformações democráticas da sociedade. O segundo eixo favorece a integração 

entre as práticas desenvolvidas na Extensão universitária com os conteúdos 

abordados nos cursos de Graduação e Licenciatura. Cabe salientar que o presente 

projeto colabora, ainda, na ampliação do leque de possibilidades de aprendizado de 

línguas estrangeiras, favorecendo o acesso democrático a conhecimentos 

diversificados os quais, via de regra, ficam circunscritos a determinados grupos 

sociais. Esse projeto também visa promover a sensibilização para o estudo de línguas 

estrangeiras (em particular da língua italiana) nos ciclos do Ensino Fundamental. Por 

fim, reitera-se a importância da Oficina na relação ensino-pesquisa-extensão tendo 

em vista estar voltado para o atendimento de demandas sociais por meio do 

aprimoramento da formação dos alunos do CApUERJ. Articulando-se às necessidades 

do ensino voltado para a formação da Licenciatura em Letras (Português-Italiano), 

propões discussões teóricas e metodológicas acerca dos conteúdos estudados, além 

de proporcionar espaços de atuação para os licenciandos. Finalmente, a produção 

científica que vem a se consolidar nessa interface incorporam não apenas a produção 

de material didático, mas também produção de textos e apresentação de trabalhos 

em eventos. 

 
E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
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OFICINA DANÇA DESENHO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Artes Plásticas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ANA VALERIA DE FIGUEREDO DA COSTA 

Estagiário(s):  
Daniel de Freitas Isaias 

 
O Projeto objetivou desenvolver metodologias voltadas para o ensino da arte nas 

escolas. Realizamos visitas com intuito de conhecermos a realidade dos alunos e do 

meio escolar em que pretendíamos atuar o que permitiu pensar em estratégias 

apropriadas para cada turma. Nas reuniões semanais com a orientadora, construímos 

metodologias e atividades a partir de nossos interesses e inquietações, tendo como 

base a construção imagética. A atividade foi a criação da oficina artística Dança 

Desenho, realizada no Instituto de Educação Rangel Pestana Nova Iguaçu/RJ) sob a 

supervisão da orientadora, em duas turmas do 1° ano do Curso Normal com 

1h20min. A oficina foi concebida a partir de nosso interesse pela relação entre o 

corpo e a construção de imagens. Iniciamos com alongamento para evitar possíveis 

lesões e preparar o corpo para a atividade. O alongamento se deu de forma bastante 

descontraída e todes se comprometeram em participar. Após esse momento, 

sugerimos que os alunes explorassem livremente o espaço e o próprio corpo com 

movimentos em diferentes níveis; ora andando, ora agachando, ora rastejando, etc. 

Todos pareceram se divertir bastante, seguiram os comandos atentamente e se 

deixara, animados, envolver pela dinâmica. Ao final, solicitamos que os estudantes 

formassem duplas e sugerimos duas atividades consecutivas: um breve exercício 

semelhante ao “espelho”, onde um integrante da dupla reproduzia os movimentos 

do outro; logo após, propusemos a Dança Desenho. Cada um dos integrantes das 

duplas explorou seus movimentos com o auxílio de uma fita de cetim, enquanto o 

outro buscou observá-lo e retratá-lo de forma livre no papel. Nesta última parte os 

alunes pareceram bastante concentrados e imersos em suas atividades, tanto as 

imagéticas quanto as corporais. Ao final da oficina expuseram suas produções de 

forma conjunta; conversamos sobre seus afetos, dificuldades e impressões sobre 

atividades. Alguns relataram que no início sentiram certa dificuldade para se 

conectarem com seus corpos, mas que se surpreenderam com o resultado. A maioria 

dos alunos pareceu bastante interessada em continuar a explorar sua corporeidade 

pela dança ou teatro. De modo geral, todes pareceram satisfeitos com as atividades 

e também com suas produções imagéticas. Ao pensarmos sobre estes corpos, que 

se inserem dentro e fora da escola, percebemos o quanto ainda são constantemente 

orientados a serem dóceis e disciplinados, sem muitas possibilidades de expandir, 

criar e ser. Assim, a oficina Dança Desenho surge com o objetivo de possibilitar aos 

alunes a visão de um corpo total como potência poética e plástica, capaz de 

desenvolver relações entre seus movimentos e a construção imagética. Na Dança 

Desenho, as formas, os traços, as imagens concretas ou abstratas transpassam o 

corpo, até chegarem na ponta do giz, do hidrocor ou do pincel: o que é sentido pelo 

corpo é transformado em imagens, como uma espécie de materialização do corpo 

em movimento. 

 
E-mail: anavaleria_figueiredo@yahoo.com.br 
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OFICINA DE INTRUDUÇÃO À LEITURA EM INGLÊS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 

Estagiário(s):  
Juan Carlos Galdino Vieira da Silva 

 
Este trabalho apresenta um depoimento das atividades desenvolvidas por bolsistas 

acerca de sua participação na Oficina de Introdução à Leitura em Inglês, vinculada 

ao PROINICIAR. O curso foi criado visando atender a demanda dos discentes da UERJ 

por cursos de língua inglesa para fins especificamente acadêmicos e profissionais. 

Seu foco está em suprir a necessidade de alunos universitários, capacitando-os para 

lidar com o grande número de informações escritas em inglês em sua área de 

atuação, oferecendo-lhes ferramentas de leitura, ainda que seu conhecimento sobre 

a língua estrangeira seja mínimo. Assim, a oficina visa ao desenvolvimento da 

habilidade de leitura em língua inglesa com atividades voltadas para o enfoque 

instrumental, ligadas às necessidades mais práticas do cotidiano dos alunos, 

especialmente aqueles ingressantes na universidade, aprofundando o uso de 

diferentes estratégias de processamento textual e o conhecimento de aspectos 

linguísticos e discursivos relevantes para compreensão de um texto em inglês. 

Concomitantemente, a oficina também visa a atender à demanda da formação 

profissional do estudante de Letras, por meio da introdução à prática pedagógica. O 

aluno em formação, bolsista, reúne-se periodicamente com a professora orientadora 

para a discussão de leituras bibliográficas sobre a abordagem instrumental de ensino 

de línguas e a seleção e elaboração de novas atividades e materiais que atendam às 

necessidades de leitura em inglês específicas de cada turma. Dessa forma, o bolsista 

desenvolve seu conhecimento teórico sobre o ensino da habilidade de leitura em 

inglês e seus conceitos metodológicos, sobre a produção de material e sobre os 

princípios norteadores para a elaboração de atividades. Além disso, a reunião 

periódica se faz necessária como o momento de avaliação do trabalho em andamento 

e da avaliação progressiva dos alunos participantes do curso. A oficina é 

complementada por uma pequena sub-oficina de aquisição de vocabulário por meio 

de letras de música, cujo objetivo principal é oferecer ao aluno-bolsista contato com 

diferentes técnicas de ensino, ao mesmo tempo que visa a participação dos discentes 

de forma mais envolvida e motivada. As atividades propostas para o curso objetivam 

que o aluno seja capaz de conscientizar-se de suas necessidades específicas, 

reconhecer diferentes gêneros textuais, desenvolver diferentes estratégias de 

processamento do texto escrito, reconhecer a importância do conhecimento prévio, 

identificar o entorno do texto, utilizar as estratégias de skimming e scanning de 

textos, reconhecer diferentes propósitos da leitura – isto é, compreensão global e 

detalhada –, utilizar o dicionário como recurso de modo eficiente, atribuir significado 

a palavras desconhecidas pelo reconhecimento do processo de formação de palavras 

e inferência, e identificar aspectos linguísticos como a referenciação e a coesão 

textual, relevantes para compreensão. 
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PORTUGUÊS COM REFUGIADOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
POLIANA COELI COSTA ARANTES 

Estagiário(s):  
Elen Hassel Mendes 

 
Em tempos de crise humanitária, com tantas pessoas procurando refúgio em outros 

países, é preciso conscientizar a população quanto à importância do acolhimento. A 

aprendizagem da língua é um dos pontos mais importantes para que a acolhida 

funcione: ao saber ler, escrever e, principalmente, se comunicar na língua oficial de 

seu novo lar, o refugiado passa a ter autonomia para ir em busca daquilo que deseja. 

Nosso projeto de Iniciação à Docência, portanto, em parceria com a Cáritas-RJ, 

promove o atendimento ao curso de português com refugiados, agrupando-os 

segundo o idioma do país de origem, sendo esse inglês, francês, árabe e espanhol. 

Atualmente, há cerca de 8 turmas e a movimentação de alunos solicitantes de refúgio 

é alta – no ano passado tivemos mais de 600 alunos inscritos no curso, que recebem, 

inclusive, material didático especialmente elaborado para esse público, elaborado 

pela equipe deste projeto e do projeto de extensão sob mesma coordenação. A 

elaboração de materiais surgiu a partir da constatação da falta de material adequado 

para o ensino de língua portuguesa exclusivamente com refugiados. Percebemos, 

além disso, que é necessário que se ensine aos nossos alunos o que de fato importa 

no seu dia-a-dia, o que vai fazer parte do cotidiano e ser útil ao mesmo. Desse modo, 

a partir da sondagem da demanda de aprendizagem dos refugiados em reuniões 

mensais na UERJ, juntamente com os docentes e discentes que fazem parte do 

projeto, elaboramos metodologia de criação de materiais didáticos que permitem 

uma enriquecedora troca de experiências, além de serem extremamente flexíveis de 

trabalhar, levando em conta a rotatividade intensa de alunos mencionada 

anteriormente. A criação desses materiais resultou na publicação, no final do ano 

passado (2018), de um livro didático intitulado “Entre nós: português com 

refugiados”, que recebeu também a contribuição de refugiados por meio de 

ilustrações feitas por eles. Fazer parte do projeto é muito gratificante, uma 

oportunidade única de estar em contato com outras culturas, diferentes opiniões e 

histórias de vida que auxiliam no exercício da empatia pelo semelhante. Ademais, 

possibilita a reflexão acerca da nossa própria prática docente, considerando 

mudanças e melhorias no método de ensino, sobretudo para mim, que estou me 

formando em Letras. Como as aulas acontecem duas vezes por semana nas salas, 

gentilmente cedidas pela Direção do Instituto de Psicologia, do Bloco F do 10º andar 

e, têm duração de 1 hora e 40 minutos, temos a possibilidade de frequentar espaços 

na Universidade que não eram antes por mim conhecidos. As crianças refugiadas 

também são atendidas no mesmo horário, em projeto com parceria com a Educação 

Física. O projeto conta também com a colaboração de outros cursos de graduação da 

UERJ, como Educação, Instituto de Medicina Social, Enfermagem, Psicologia, 

Nutrição, Direito, Relações Internacionais, além dos cursos em campi externos, tais 

como FFP e FEBEF. 

 
E-mail: polianacoeli@yahoo.com.br 
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PREPARANDO JOVENS PARA O FUTURO: OFICINAS DE LÍNGUA JAPONESA 

NAS ESCOLAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELISA FIGUEIRA DE SOUZA CORREA 

Estagiário(s):  
Moisés Arthur Paulino Polzin 

 
Este projeto é faz parte do Programa LICOM (Línguas para a Comunidade), na 

modalidade Oficinas de Línguas Estrangeiras nas Escolas (OLEE). Através desse 

projeto, o Setor de Japonês do Instituto de Letras da Uerj pretende continuar a 

oferecer oficinas de língua japonesa no CAp-Uerj, procurando assim atender a uma 

dupla demanda: por um lado, fornecer um espaço de prática docente para os 

licenciandos e, por outro, atender ao interesse dos jovens alunos do CAp. Dessa 

forma, espera-se estar preparando melhor tanto uns quanto outros para a vida em 

um mundo cada vez mais globalizado e no qual o conhecimento de diversas línguas 

e culturas é valorizado. Então, consideremos que o projeto é de imensa importância 

para o Setor de Japonês da Uerj, assim como, acreditamos, o será para o CAp-Uerj 

por colaborar na formação de jovens para o futuro. Do ponto de vista da Uerj, esse 

projeto visa possibilitar aos alunos da graduação de Português/Japonês a 

oportunidade de ensinar a língua e a cultura japonesas enquanto professores-

bolsistas, sendo portanto extremamente um momento crucial para sua formação 

profissional. Dessa maneira, eles podem pensar o ensino enquanto prática, a qual 

utilizarão posteriormente no mercado de trabalho. O preparo de aulas e a busca 

contínua por materiais bibliográficos, além da oportunidade de pensar novas 

alternativas para materiais didáticos, dá ao bolsista a chance de conhecer o trabalho 

do professor de língua japonesa, trabalho este que, possivelmente, esses bolsistas 

terão depois de formados. Por outro lado, do ponto de vista das escolas, a busca por 

parte dos jovens para aprender a língua e cultura japonesas tem crescido 

enormemente no Brasil, sendo este projeto, portanto, também uma resposta à 

demanda contínua por esse tipo de serviço. Graças a um acordo internacional 

viabilizado pelo Setor de Japonês do ILE-Uerj, o CAp-Uerj agora faz parte de um 

convênio internacional com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio 

(TUFS). Dessa forma, alunos do terceiro ano do ensino médio do CAp têm a 

oportunidade de tentar uma bolsa de graduação no Japão, de modo que será 

extremamente útil para eles poderem ter mais fácil acesso a essa língua antes de 

tomar uma tão grande decisão em suas vidas, aprendendo os aspectos básicos da 

língua e cultura daquele país e, de toda forma, permitindo a esses jovens preparar-

se melhor para um mundo globalizado. Enfim, é um projeto que busca possibilitar 

uma melhor formação do profissional de ensino de língua japonesa por meio de 

experiências obtidas como professor desde cedo, durante a graduação. Além disso, 

visa-se também um retorno daquilo que é produzido na universidade para a 

comunidade, sendo esse retorno por meio das aulas que os alunos dão enquanto 

estagiários para os estudantes das escolas que buscam compreender a língua e a 

cultura japonesa e, assim, se preparar melhor para um mundo globalizado. 

 
E-mail: elisa.correa@uerj.br 
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PROJETO IMAGENS DAS CULTURAS / CASA ATELIÊ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Educação Artística 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE ARTES 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
DENISE ESPIRITO SANTO DA SILVA 

Estagiário(s):  
Thamires Burlandy da Mota Chagas 

 
ARTE E EDUCAÇÃO EM HOSPITAIS: OFICINAS DE ARTES NO NÚCLEO DE ESTUDOS 

DA SAÚDE DO ADOLESCENTE. As oficinas de arte que ocorrem no Núcleo de Estudos 

da Saúde do Adolescente (NESA), dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto 

(HUPE) são uma continuidade e um desmembramento de outras parcerias do 

Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e de outras 

unidades do HUPE. Essas oficinas estão relacionadas ao projeto Casa Ateliê: Arte, 

saúde e educação, que tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto Casa Ateliê é uma interface entre as áreas 

de artes, saúde e educação. Ele tem como proposta ser um espaço experimental de 

artes voltado para crianças e adolescentes que estão de alguma forma ligados ao 

Hospital Universitário Pedro Ernesto por questões de saúde em ambulatórios ou 

enfermarias. O projeto que se inicia em julho de 2018 buscou implementar oficinas 

com as linguagens plásticas e visuais, voltadas para crianças e os adolescentes com 

diferentes diagnósticos incluindo em alguns casos os vários espectros do autismo. O 

projeto Casa Ateliê se constitui, portanto de uma interface entre arte, saúde e 

educação e está atrelado à pesquisa e produção de metodologias e materiais 

pedagógicos voltados para um trabalho com pacientes infanto juvenis numa unidade 

de saúde pública. No âmbito do projeto são realizadas oficinas de artes no 

ambulatório do NESA que buscam estimular o interesse das crianças e dos 

adolescentes para as linguagens artísticas. O projeto tem constituído um espaço de 

trabalho em sintonia com as diferentes categorias profissionais (assistentes sociais, 

dentistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos e psicólogos) e contribui para a 

inserção da arte num ambiente hospitalar. A participação nas oficinas não é 

obrigatória, os participantes são convidados a vivenciar as oficinas de artes visuais, 

muitas vezes na companhia de seus pais ou responsáveis. Espera-se que eles se 

predisponham a participar das atividades e contribuam para o desenvolvimento desta 

pesquisa que envolve estudantes da licenciatura em Artes junto a outros profissionais 

da saúde. O presente trabalho pretende apresentar a experiência das oficinas de arte 

com crianças e adolescentes que ocorrem no ambiente hospitalar, ligado ao NESA, 

sem se restringir ao atendimento relacionado à saúde mental. Com a nossa 

experiência nessas oficinas de arte, temos constatado que é possível levar a arte 

para um espaço normalmente não esperado. As oficinas se tornam espaços de 

reflexões que demonstram ser transformadores para os participantes. Com o projeto 

Casa Ateliê foram incluídas nesse setor as oficinas relacionadas às artes. O nosso 

público alvo nas oficinas são os adolescentes em atendimento no NESA, mas a 

participação pode se estender para as pessoas que acompanhavam os pacientes, 

enfim, todos os presentes no ambulatório que demonstram interesse em participar. 

 
E-mail: deniseespirito@yahoo.com.br 
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TÍTULO: ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 

Estagiário(s):  
Vinicius de Oliveira Cardoso 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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TÍTULO: ENSINO DE LÍNGUAS: INTERAÇÃO, INTEGRAÇÃO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PEDRO ARMANDO DE ALMEIDA MAGALHAES 

Estagiário(s):  
Gabriela da Silva Leonardo 

Karine Sueiros Campinhos Oliveira 

 
Circular por diferentes culturas é hábito no mundo contemporâneo. Mesmo sem sair 

de casa as pessoas entram em contato com formas de vida diversas, se comunicam 

com pessoas em lugares distantes e que vivem outras realidades. Neste contexto, o 

conhecimento de línguas estrangeiras deixa de ser apenas um elemento da formação 

para se constituir necessidade no mundo contemporâneo. Atualmente, conhecer uma 

língua estrangeira não é só mais um requisito para a conquista de um bom emprego, 

mas também condição para atuação, participação e integração. Intensificaram-se os 

contatos com materiais em línguas estrangeiras e a possibilidade de usufruir 

verdadeiramente desse material depende diretamente da habilidade de se comunicar 

em outra língua. O Projeto de Línguas para a Comunidade, PLIC, originou-se da 

percepção da indissociabilidade entre cultura, cidadania e conhecimento de línguas 

na vida contemporânea. Sua proposta é atender às necessidades e anseios daqueles 

que querem interagir e se integrar nessa sociedade em que é comum a transposição 

das barreiras nacionais, mesmo sem que se saia de casa. Os Professores-

Pesquisadores que atuam no PLIC têm formação em línguas modernas e antigas e 

orientam seus bolsistas para promover e incorporar conhecimentos no âmbito do 

ensino de línguas. Nesse sentido, o Projeto se configura como um espaço de reflexão 

sobre a teoria e a prática, de pesquisa e ensino, no coração das atividades de 

extensão. O PLIC abre as portas da UERJ para a comunidade e recebe da comunidade 

estímulo para seu contínuo aperfeiçoamento. É igualmente um espaço de formação 

para os alunos da graduação do Instituto de Letras da UERJ. No PLIC, eles colocam 

em prática o que aprendem nos seus cursos, sob a orientação dos professores 

participantes do Projeto. Assim, aplicam e criam formas e materiais de ensino 

adequados à vivência efetiva na sala de aula. Trata-se, de fato, de um tirocínio: eles 

aprendem as funções que desempenharão profissionalmente num ambiente 

controlado. O foco é no encorajamento dos bolsistas com base em suas 

potencialidades. Atuando no Projeto, os bolsistas têm a possibilidade de testar os 

limites da teoria, redimensionando seus conhecimentos, aprimorando os conceitos 

aprendidos ao longo do curso. A interação dos bolsistas com os estudantes dos cursos 

e os professores é também uma forma de integração do conhecimento adquirido com 

o mundo do trabalho. Por fim, diga-se que a longevidade do PLIC foi construída pela 

busca incessante de professores e bolsistas em encontrar as metodologias mais 

eficazes para o ensino-aprendizagem de idiomas e colocá-las à disposição da 

comunidade. Isso faz do PLIC um projeto que abarca amplamente as múltiplas 

finalidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que a Universidade se propõe a alcançar. 

 
E-mail: nandopeter@hotmail.com 
  



 
 

739 
 

 

ARTE, MOVIMENTO E LUDICIDADE - EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS COM 

FUTUROS PROFESSORES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO 

Estagiário(s):  
Ingrid da Silva de Souza 

 
Pretendemos apresentar as propostas que realizamos a cada aula da disciplina Arte, 

Movimento e Ludicidade e que se relacionam à "forma de experimentar e pensar" e 

a atitude lúdica presentes na produção e na fruição artística como integrantes do 

trabalho com alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental ou em experiências 

educativas fora da escola formal. Através dessas práticas que apresentaremos, 

buscamos aproximar os futuros professores, a partir da arte, de uma experiência 

intelectual e sensível de natureza oposta à forma-escolar, assim como dialogar com 

a produção artística do presente e do passado em sua diversidade, iniciando o futuro 

professor no campo da arte, no papel não apenas de espectador mas, sobretudo, de 

artista. Nosso objetivo tem sido favorecer conexões entre os futuros professores e 

as obras artísticas, orientado a busca por sua expressão própria, para que possam 

no futuro – de forma simples, prazerosa e natural - fazer o mesmo com as crianças. 

Através do estudo e da remontagem de peças de artistas contemporâneos, 

exeprimentamos com os alunos (futuros professores): a experiência estética e suas 

relações com o ensinar e o aprender; a formação a partir dos novos espaços, modos 

de fazer, e padrões de inteligibilidade da arte; as relações contemporâneas entre 

arte, educação e formação do professor: visualidade, curadoria, mediação, 

tecnologias etc.; arte, culturas e contra-culturas; a diversidade das formas de arte e 

concepções estéticas da cultura; invenção e memória; diferença e desigualdade: 

táticas artísticas contemporâneas; a arte nas periferias urbanas, especialmente na 

Baixada Fluminense. Ao mesmo tempo, buscamos refletir sobre a questão do corpo 

na Educação a partir de conceitos da teoria da arte, da imagem e da antropologia. 

Reflexão esta que ocorre a partir de aspectos e fundamentos teóricos em torno de 

três eixos temáticos: 1. ‘Corpo e processo civilizatório’, no qual o corpo será refletido 

em sua dimensão social enquanto portador de civilidade, disciplina e controle; 2. 

‘Corpo e presença’, onde se discutirá o ‘aqui e agora’ de trabalhos que envolvem 

ação, performance, a produção de sentido e presença, entre outros conceitos que 

ampliam o escopo da discussão e; 3. ‘Corpo em narrativas’ que implicará na 

apreensão do corpo mediante sua relação com as narrativas identitárias e imagéticas 

contemporâneas. Apresentaremos algumas das atividades desenvolvidas no âmbito 

da disciplina, descrevendo sua preparação, seus processos e desdobramentos. 

 
E-mail: liliane.tashi.leroux@gmail.com 
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A CONJURAÇÃO FÁUSTICA: ENCRUZILHADAS DE IMAGINÁRIOS (OU UM 

PERCURSO IMAGOLÓGICO DO PACTO-APOSTA) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NABIL ARAUJO DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Beta da Costa Melo 

 
Acerca das (im)possibilidades de escolha, regidas sobretudo por uma multiplicidade 

de caminhos que, em dado momento, inexoravelmente culmina em encruzilhada, o 

mito de Fausto – e suas refigurações através do tempo – se distingue como narrativa 

exemplar, considerando, fundamental e especificamente, o que parece se constituir 

como tensionamento entre encruzilhada e escolha e que, em última instância, se 

materializa na imagem do pacto. Neste trabalho estabelecemos uma relação 

comparativa entre os modos de engendramento do pacto, a partir da primeira parte 

do Fausto: Uma Tragédia (1808), de J. W. von Goethe (1749-1832), e a versão 

cinematográfica Fausto (Faust: Eine Deutsche Volkssage, 1926), de F. W. Murnau 

(1888-1931). A diferença já dada entre os meios (ou suportes) de apresentação das 

narrativas – a peça de Goethe, objeto-livro; o filme de Murnau – traz questões 

vinculadas, por exemplo, à própria organização dos materiais que, por sua vez, 

produz efeitos outros no leitor/espectador, que influenciam diretamente na 

construção de uma exegese. Assim, dois elementos que olhamos com mais atenção, 

e que se relacionam diretamente com o pacto entre Fausto e Mefistófeles em si, são 

o Tempo – categoria motivadora do pacto, uma vez que Fausto é seduzido por uma 

possibilidade de voltar no tempo ou vivenciar uma suposta juventude – e o Vento, 

ou manifestações outras do ar, que se apresenta como uma potência criadora – ou 

destruidora – de atmosfera (ou indícios), tanto externa (cenário) como interna 

(vivências subjetivas da personagem), de modo que externo/interno parecem ter 

seus limites dissolvidos (ou muito bem delimitados), no que se refere à uma relação 

entre macro e microcosmo. Os contextos das obras, em uma dinâmica que pressupõe 

o próprio tempo, dizem também da possibilidade de abordagem dos materiais, 

constituindo, dessa forma, o que de contemporâneo às obras perpassa, o que de 

atemporal persiste ou pode persistir, já que a (re)visitação de imaginários (tradições, 

visões de mundo) e a (im)possibilidade de escolha entre esses imaginários, em 

situação de encruzilhada (crise), se organizam como natureza do próprio pacto. 

Assim, a radicalidade das imagens (tanto da encruzilhada como do pacto-aposta), 

cujo eco nos alcança até hoje, se apresenta ambiguamente como fim e como meio; 

e um ponto de virada, cujas proporções se apresentam categoricamente disruptivas, 

nos leva ao centro do turbilhão para nos perguntarmos “como”, como se faz possível 

o que, em tese, cremos impossível? Sem apressadamente atribuirmos a prerrogativa 

do jogo dos possíveis e impossíveis à Literatura (e aos outros modos imaginativos de 

representar), tenhamos em mente a nossa atual conjuntura, o nosso real. Se existem 

brechas para que o mito de Fausto reverbere seu sentido, esta é uma delas. Palavras-

chave: Fausto; pacto; encruzilhada; imagem; imaginário. 
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A MONITORIA DE LÍNGUA LATINA I E SUA MAGNITUDE PARA A FORMAÇÃO 

ACADÊMICA. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIO LUIZ MOITINHA RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Leticia Matheus de Souza 

Ubirajara Lopes da Cunha Junior 

 
O estudo de Língua Latina é de suma importância quando se trata de formar um 

profissional, na área de letras. No campus de Faculdade de Formação de Professores 

de São Gonçalo, esse estudo se dá através de duas disciplinas: Língua Latina I e 

Língua Latina II nas quais os discentes têm os primeiros contatos com a língua e vão 

aprofundando os conhecimentos, no decorrer do curso. Sugerida para o primeiro 

período de Letras, no fluxograma, tanto para as turmas de português e inglês, quanto 

para português e literaturas, a Língua Latina I tem como objetivo iniciar o contato da 

língua, abordando a primeira e a segunda declinação, a primeira classe dos adjetivos, 

as preposições, o verbo “esse” no infectum e os verbos regulares do infectum, na 

voz ativa. O monitor auxilia o professor na explicação e execução dos exercícios 

propostos durante as aulas. Esse auxílio pode ser feito também em momentos que 

não sejam nos horários das aulas a fim de que todos obtenham um excelente 

resultado, mesmo aqueles que tenham mais dificuldade. O material usado é simples, 

objetivo e acessível. Gramáticas latinas, livro didático do próprio Professor Dr. Márcio 

Moitinha e também o apoio de dicionários, como por exemplo o Pequeno Dicionário 

de Latim-Português do José Mário Botelho. Com esses materiais, é possível estudar 

os assuntos propostos pela disciplina. Através do material produzido pelo professor, 

o monitor auxilia nas aulas de Latim I, orientando os alunos durante os horários de 

aula, solucionando dúvidas, problemas e orientando atividades fora dos horários de 

aula, quando o monitor for requisitado pelos alunos. Não esquecendo também da 

pesquisa realizada pelo orientador com o objetivo de facilitar as abordagens da língua 

latina, em sala de aula. Com o auxílio da monitoria, os alunos inscritos, na matéria, 

conseguem obter um aproveitamento melhor, fazendo com que sejam aprovados e 

se tornem aptos para se aprofundarem, na origem da língua portuguesa e nas suas 

formações históricas. Para o monitor, essa prática ajuda no desenvolvimento das 

suas habilidades pedagógicas, além de proporcionar um maior contato com a 

disciplina que, de certa forma, é estimada pelo monitor. Os alunos cada vez mais 

respondem positivamente à presença do monitor em sala, aproveitando sempre a 

presença e disponibilidade do aluno interessado, gerando assim resultados muito 

satisfatórios. Esse conhecimento dado mostrou-se útil também no aprendizado de 

outras línguas gramaticalmente semelhantes ao Latim, sem contar com o aumento 

do raciocínio analítico que a língua exige. O enriquecimento pedagógico do orientando 

também é notado, pois cada período de monitoria traz novos desafios para o monitor, 

tendo assim que amadurecer suas abordagens e métodos. E, por fim, a monitoria 

contribui para uma troca de conhecimento entre os discentes, dando-lhes a 

oportunidade de tornarem-se profissionais magníficos. 
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A MONITORIA DE LÍNGUA LATINA II E SUA RELEVÂNCIA NA FORMAÇÃO 

DO DISCENTE DE LETRAS. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIO LUIZ MOITINHA RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Barbara Gouvea da Rocha 

Matheus Eduardo dos Santos Silva 

 
O monitor de Língua Latina II, Matheus Eduardo dos Santos Silva, apresentará a sua 

experiência, na monitoria, na FFP, e a relevância de sua participação ativa como 

monitor no atendimento, sobretudo, dos alunos que têm mais dificuldade de 

apreensão, na matéria. No campus da Faculdade de Formação de Professores de São 

Gonçalo (FFP), essa necessidade se cumpre, em duas disciplinas distintas. Dentre 

elas, a disciplina Língua Latina II abrange questões gramaticais de maior dificuldade, 

exigindo o conhecimento da disciplina anterior, Língua Latina I. Nas aulas e na 

monitora, é exposta a matéria, paulatinamente, com assuntos morfossintáticos 

específicos da disciplina com uma metodologia aplicada e que dá resultados, graças 

à experiência do professor ministrante da disciplina, Marcio Moitinha e o monitor tem 

seu papel relevante em auxiliar a formação dos discentes com maior dificuldade. 

Sugerida que a Língua Latina II seja estudada, no segundo período dos fluxogramas 

de Letras (Português-Inglês e Português-Literaturas), a disciplina supracitada exige 

o estudo prévio da Língua Latina I na qual o aluno se familiariza com a disciplina, 

nunca vista, no Ensino Fundamental II ou Médio. A partir desse ponto, o estudo da 

disciplina posterior, Língua Latina II, revisa o conhecimento adquirido, 

anteriormente, para que seja dada continuidade aos estudos da língua clássica. Nessa 

disciplina, são vistos vários pontos gramaticais para que sejam feitas as traduções 

de fragmentos clássicos e outros exercícios propostos, em sala de aula. Na 

orientação, o monitor auxilia o mestre na transmissão e na compreensão do conteúdo 

supracitado dentro e fora do horário de aula e de forma descontraída a fim de que 

melhore o desempenho dos discentes com maior dificuldade, na aprendizagem, 

fazendo com que o mesmo obtenha êxito. O material usado é de fácil acesso e 

simples, como gramáticas latinas, livros didáticos do prof. Dr. Marcio Moitinha e de 

Paulo Rónai, respectivamente, além do apoio aos melhores dicionários dos seguintes 

autores: de José Mario Botelho, de Amós Coêlho da Silva e de Ernesto Faria, todos 

presentes na biblioteca do campus e na rede Sirius. Com esse material, é possível 

estudar as desinências, suas morfologias, suas dificuldades e suas irregularidades 

sempre cotejando com o vernáculo. Com a monitoria, as turmas têm tido cerca de 

98% de aproveitamento, permitindo que sigam aprovados e aptos para os estudos 

da origem das línguas portuguesa e inglesa e à formação de vocábulos das mesmas. 

Para o monitor, a atividade proporciona um contato maior com a disciplina e lhe traz 

maiores experiências, no ambiente acadêmico, familiarizando e se desenvolvendo, 

desde já, com as próprias práticas pedagógicas, o que é de magna relevância, em 

uma Faculdade de Formação de Professores. Além de contribuir para que os 

alunos/colegas prossigam seus estudos e se tornem, juntos, grandes profissionais. 
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A MONITORIA DE LÍNGUA LATINA, SUA RELEVÂNCIA E INFLUÊNCIA AOS 

ESTUDANTES DE LETRAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARCIO LUIZ MOITINHA RIBEIRO 

Estagiário(s):  
Daniel Conde Y Martin Puga 

Henrique Duarte da Silva Alves de Souza 

 
Mostra-se patente a necessidade dos estudos de Língua Latina, no curso de Letras, 

cuja principal característica de seu escopo, dentre outras, é tornar a formação do 

graduando a mais concisa e completa possível. Os estudos do latim são oferecidos 

para todas as habilitações que compõem o quadro de opções de cursos de Graduação 

do Instituto de Letras (ILE) do campus UERJ (Maracanã). Nesses cursos, a formação 

basilar, em Língua Latina, divide-se em 2 (duas) partes a saber: Língua Latina I e 

Língua Latina II, que são, da mesma forma, obrigatórias. Fato que comprova a 

importância dessas disciplinas para o curriculum dos cursos de Graduação em Letras 

da UERJ e corrobora a importância da monitoria para que se ofereça a devida 

assistência aos discentes mais debilitados. Ao iniciar seu primeiro semestre, no Curso 

de Letras, o graduando cursa Língua Latina I. O intuito é fazer que o(a) aluno(a) 

tenha o contato inicial com a língua a fim de que aprenda: as primeiras declinações 

do nome, como 1ª (primeira) e 2ª (segunda), além de um pouco da 3ª (terceira) 

declinação, Também são vistas as flexões iniciais de um verbo latino, entre outras 

habilidades. Apresenta-se precípua essa abordagem, uma vez que o(a) aluno(a), 

inicialmente, não possui conhecimentos sobre a Língua Latina, jamais a viu, no 

Ensino Médio, tampouco, no Fundamental. Já no segundo semestre, o educando se 

depara com a Língua Latina II, cuja ementa é mais avançada, obviamente. Aí, o (a) 

aluno (a) estuda estruturas morfossintáticas de níveis mais elevados, há revisão da 

3ª (terceira) declinação de forma mais complexa e um aprofundamento nesta, ele 

(a) aprende e, depois, a 4ª (quarta) e a 5ª (quinta) declinações, também estuda 

melhor os verbos regulares. Há também uma análise mais detalhada dos casos 

apreendidos e suas diferentes articulações. Além de o (a) estudante expandir seu 

vocabulário latino. Todos esses fatores o (a) torna apto (a) a iniciar tarefas em 

traduções, trabalhar versões e sempre que forem evidenciadas dificuldades, o(a) 

aluno(a) poderá comparecer à monitoria na qual suas dúvidas e obstáculos serão 

sanados à medida do possível. Esse trabalho é feito por estudantes qualificados, que, 

da maneira mais viável, auxiliam seu professor em transmitir aos requerentes o 

conhecimento sobre a matéria. Todos os materiais utilizados são bastante acessíveis 

e de abordagem clara. Uma das principais evidências que testifica a necessidade de 

haver a monitoria de Língua Latina, como também que comprova seu bom trabalho, 

é o aproveitamento das turmas, que chegou ao índice de quase 100% (cem por 

cento), nos últimos levantamentos. Rendimento esse que auxilia a compreensão e 

aprendizado da Língua Portuguesa (neolatina), e qualquer outra cujo substrato é a 

Língua Latina. Na esperança de que, futuramente, esses (as) estudantes se tornem 

verdadeiros profissionais, excelentes e eficazes. 
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DIVULGANDO A LIBRAS POR MEIO DA MONITORIA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELISSANDRA LOURENCO PERSE 

Estagiário(s):  
Caroline Menezes Nunes de Oliveira 

Daiane Rodrigues Luna 

 
A partir do Decreto 5.626/05 que estabelece, entre outras medidas, que a Libras seja 

inserida como disciplina curricular obrigatória em todos os cursos de formação de 

professores e licenciaturas (BRASIL, 2005), medidas inclusivas vem sendo cada vez 

mais adotadas e cobradas tanto nas escolas em que os futuros educadores irão atuar 

quanto nas universidades como disciplina curricular. Em consonância com o Decreto 

5.626/05, o projeto de monitoria Libras I tem por objetivo atender a todos os alunos 

de licenciatura, futuros professores, em suas necessidades de aprendizagem, 

considerando não só o ensino da Libras, mas também as especificidades voltadas ao 

atendimento da comunidade surda, uma vez que atende-se também outros cursos 

que não são voltados a prática docente. A disciplina é ofertada a todos os cursos da 

UERJ como eletiva, e como obrigatória para as licenciaturas, assim, pela grande 

demanda e singularidade dos cursos, se faz necessário uma abordagem 

individualizada. O projeto também visa à elaboração e construção de materiais 

didáticos para a disciplina. Para isso, encontra-se em andamento o projeto de 

elaboração de um glossário com os temas abordados em aula por meio de vídeos a 

serem disponibilizados para os alunos. Para isso, nos apoiamos nos estudos sobre 

metodologias de ensino de Libras como L2 (STROBEL, 2009; GESSER, 2012; ALBRES, 

2016) e cultura surda (STROBEL, 2015). Para além da atividade de apoiar os 

estudantes da disciplina, o monitor pode proporcionar o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas que contribuam para o enriquecimento de experiências dos 

alunos, assim como a divulgação da Libras através de eventos para a comunidade 

interna e externa da universidade. Durante os últimos dois semestres, realizamos 

três eventos: o Simpósio: “Intérprete de Libras: desafios e possibilidades de atuação” 

e uma Mesa Redonda: “Trajetórias surdas no meio acadêmico e a lei de Libras”, 

ambos elaborados em conjunto com a bolsista do projeto de Estágio Interno 

Complementar (EIC). No primeiro, trouxemos intérpretes/tradutores de Libras-

Língua Portuguesa dos mais diferentes nichos de atuação esclarecendo sobre as 

várias possibilidades de atuação na área. No segundo evento, tivemos a palestra com 

três alunos surdos de cursos de pós-graduação stricto e lato sensu relatando sua 

trajetória acadêmica a partir da Lei nº 10.436 de 2002 - em que é a Libras é 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda. 

Além desses eventos, o projeto de monitoria realizou a primeira edição do “Libras 

nas licenciaturas: Geografia” que contou com professores da área que atuam com 

alunos surdos falando aos licenciandos de Geografia da sua prática docente. Ao final 

foi oferecido um workshop de Libras com sinais específicos da área. Além de 

divulgação de eventos com a temática, como ação extraclasse, participamos 

semestralmente de visitas guiadas com os alunos ao Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES). 
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DIÁLOGOS ENTRE A NARRATIVA DE CAMILO CASTELO BRANCO E A 

HISTÓRIA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ELOISA PORTO CORREA 

Estagiário(s):  
Beatriz da Silva Chavao Pestana 

Douglas Ernesto Fernandes Goncalves 

Marcella Andrea Barros Lima Moura 

 
Literatura Portuguesa I é uma das disciplinas obrigatórias do Curso de Letras e, por 

esse motivo, mais a concomitância de períodos, as turmas costumam ter número 

considerável de alunos inscritos. Além disso, a ementa da disciplina é muito extensa: 

abrigando quase seis séculos de história, que vão da era medieval à metade do século 

XIX, tendo como objeto de estudo a lírica e a narrativa deste período. Trata-se da 

primeira disciplina de literatura portuguesa do ementário de Letras da UERJ-FFP. 

Sendo assim, faz-se necessária a complementação de estudos sobre a cultura e 

história de Portugal, para que possibilite aos alunos acompanharem as atividades 

sobre os textos literários propostos, principalmente os mais distantes do contexto 

sócio-cultural e linguístico da contemporaneidade, como as cantigas trovadorescas e 

as novelas de cavalaria, que pouco são vistas no ensino básico no Brasil. Em busca 

de mecanismos para elevar o grau de aproveitamento do curso, adotamos uma 

metodologia de trabalho comparatista, a fim de abordar a literatura portuguesa em 

confronto crítico com a história do país. Dentro dessa perspectiva, seguimos os 

pressupostos teórico-metodológicos de considerar obras relevantes que atendam as 

peculiaridades culturais, sociais, históricas da historiografia portuguesa em paralelo 

com a vida colonial vivida no Brasil. Durante a monitoria estávamos disponíveis para 

dar suporte à professora nas aulas, e sobretudo, atender aos alunos em horário 

alternativo, sempre sob a orientação da titular da disciplina. Desta forma, a título de 

aprofundamento e alargamento nos horizontes culturais dos discentes, procuramos 

propor estudos teóricos, críticos e históricos, os gêneros literários, o período e os 

autores em debate. Abordamos, neste projeto, a narrativa romântica de Camilo 

Castelo Branco, com ênfase no romance “A Doida do Candal”. No enredo, destacamos 

as relações familiares portuguesas frente a moralidade cristã, como os 

relacionamentos amorosos sem a bênção sacramental, a rivalidade entre membros 

do mesmo núcleo familiar por questões financeiras, o histórico método de resolução 

de conflitos (os duelos), o perdão entre pais e filhos, e a passionalidade reativa 

enraizada, causando doenças físicas e mentais. Assim, de forma contextualizada e 

dinâmica, promovemos também conexões com outras obras de arte e com o Brasil, 

em diálogo também com obras de historiadores da Literatura Portuguesa, como 

Eduardo Lourenço e Antônio José Saraiva. Aplicar essa metodologia e tal corpus tem 

como objetivo atrair o interesse do aluno para o cânone da literatura portuguesa e 

formar docentes mais capacitados para o letramento literário de seus alunos de 

ensino básico. 
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ENTRE IMAGENS E IMAGINÁRIOS: PONTO DE VISTA E CONSTRUÇÃO DE 

PERSONAGENS NA OBRA DE E. M. FORSTER 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Teoria Literária 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
NABIL ARAUJO DE SOUZA 

Estagiário(s):  
Thais da Silva Marinho 

Vinicio Lima Berbat 

 
Partindo de considerações do ensaísta e romancista britânico E. M. Forster em seu 

Aspectos do Romance (1927), obra clássica da Teoria do Romance, célebre sobretudo 

por sua distinção entre "personagens redondas" e "personagens planas", o presente 

trabalho analisou trechos de alguns de seus mais célebres romances a fim de verificar 

se a construção de alguns personagens se enquadra nos postulados do próprio autor 

na obra crítica citada acima. Com o objetivo de analisar questões de ponto de vista 

narrativo na construção dos romances Howards End (1910), Maurice (1971) [1913-

1914] e Passagem para a Índia (1924) e alguns de seus personagens principais, foi 

feito um trabalho de leitura cerrada e de análise enunciativa de passagens das obras 

a fim de realizar um mapeamento discursivo que revelasse as várias nuances de 

ponto de vista narrativo, a despeito da visão crítica do próprio autor, que considera 

a questão como de menor importância. Com ancoragem teórica numa abordagem 

polifônica da enunciação de Oswald Ducrot (e suas considerações sobre a interação 

entre diferentes locutores e enunciadores no discurso), na análise enunciativa de 

pontos de vista na narração defendida por Alain Rabatel, em considerações sobre 

ethos discursivo por Dominique Maingueneau e na discussão sobre consciência 

enunciativa, imagens e imaginário na imagologia de Daniel-Henri Pageaux, foi 

possível determinar como, para além do que defende Forster, mais do que criar 

personagens redondos e uma trama rica (sendo ponto de vista narrativo para ele um 

mero preciosismo da crítica), estes, numa obra, são moldados discursivamente por 

um ponto de vista enunciativo detectável, que revela muito sobre visões de mundo, 

gostos, opiniões e também um imaginário da voz principal que guia o leitor pelo 

enredo. Alguns dos principais personagens dessas obras não se desenvolveriam e 

não seriam construídos da forma que foram se o ponto de vista da narração (e, 

consequentemente, os gostos, opiniões e visões de mundo de seu locutor) fosse 

outro. Palavras-chave: imagem; imaginário; imagologia; construção de 

personagens; ponto de vista narrativo. Referências bibliográficas: DUCROT, Oswald. 

O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987. FORSTER, E. M. Aspectos do romance. 

Trad. de Sérgio Alcides. 4. ed. São Paulo: Globo, 2005. MAINGUENEAU, Dominique. 

O contexto da obra literária: enunciação, escritor, sociedade. Trad. de Mariana 

Appenzeller. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. PAGEAUX, Daniel-Henri. Musas 

na encruzilhada: ensaios de literatura comparada. Frederico Westphalen(RS)/São 

Paulo/Santa Maria(RS): EdURI/Hucitec/ EdUFSM, 2011. RABATEL, Alain. Homo 

narrans: por uma abordagem enunciativa e interacionista da narrativa. v. 1. Trad. 

de Maria das Graças S. Rodrigues, Luis Passegui e João G. da Silva Neto. São Paulo: 

Cortez, 2016. 

 
E-mail: nabil.araujo@gmail.com 
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MAPA MITOLÓGICO DA GRÉCIA ANTIGA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO 

Estagiário(s):  
Alice Araujo da Silva 

Leonardo Bento Oliveira Leite 

 
A CULTURA CLÁSSICA ESTÁ PRESENTE EM NOSSOS DIAS DE VÁRIAS FORMAS: 

LITERATURA, LÍNGUA, CULTURA, MITOLOGIA ETC. DIANTE DO LEQUE DE 

POSSIBILIDADES, DECIDIMOS, ESTE ANO, “TOMAR O TREM” DA MITOLOGIA E 

VIAJARMOS PELO MUNDO ANTIGO, EM PARTICULAR, PELA GRÉCIA. O NOSSO 

PÔSTER APRESENTARÁ O MAPA MITOLÓGICO DA GRÉCIA. ASSIM SENDO, A 

MONITORA DE CULTURA CLÁSSICA FICARÁ RESPONSÁVEL POR APRESENTAR AOS 

OUVINTES E INTERESSADOS AS REGIÕES DA GRÉCIA CLÁSSICA ONDE 

DETERMINADO MITO ACONTECEU. A APRESENTAÇÃO NÃO SE DARÁ APENAS POR 

MERA EXPOSIÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, MAS HAVERÁ, POR PARTE DA 

MONITORA, UMA BUSCA POR UMA INTERAÇÃO ENTRE ELA E O OUVINTE. ESSA 

INTERAÇÃO OCORRERÁ POR MEIO DE PERGUNTAS, DE BRINCADEIRAS E DE 

PREMIAÇÕES. MUITOS DOS LUGARES A SEREM APRESENTADOS JÁ SÃO 

CONHECIDOS POR UMA GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO, MESMO AQUELES QUE NÃO 

SE APROFUNDARAM NOS ESTUDOS DE MITOLOGIA OU QUE TENHAM POUCA 

LEITURA. DESTE MODO, AQUELE QUE SE INTERESSAR PELO PÔSTER TERÁ A 

OPORTUNIDADE DE VIAJAR PELO MUNDO DA MITOLOGIA, AINDA QUE EM POUCOS 

MINUTOS, E DE APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE O ESPAÇO GEOGRÁFICO EM 

QUE ELA ESTAVA INSERIDA. EIS ALGUNS EXEMPLOS DE COMO APRESENTAREMOS 

O NOSSO TRABALHO AO PÚBLICO:1) ATRAVÉS DA ETIMOLOGIA, COMO A CIDADE 

DE ATENAS, QUE RECEBEU ESSE NOME EM HONRA À DEUSA ATENÁ; 2) ATRAVÉS 

DE UM GRANDE MONUMENTO, COMO O LABIRINTO, QUE NOS CONDUZ À ILHA DE 

CRETA E À FIGURA DO MINOTAURO; 3) POR MEIO DE UMA GRANDE CIDADE COMO 

TROIA, QUE NOS LEVA A LEMBRAR DA FAMOSA GUERRA, DO CAVALO DE MADEIRA 

E DA MULHER MAIS BELA DA ANTIGUIDADE: HELENA; 4) POR MEIO DA 

LOCALIZAÇÃO DE UMA DAS SETE MARAVILHAS DO MUNDO ANTIGO: O "COLOSSO 

DE RODES"; POR FIM, A MONITORA DESTACARÁ QUE MUITOS DAQUELES LUGARES 

AINDA SÃO CONHECIDOS ATÉ HOJE PELO MESMO NOME, COMO, POR EXEMPLO, A 

ILHA DE LESBOS. ACREDITAMOS QUE SERÁ UM MOMENTO TAMBÉM DE GRANDE 

IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MONITORA NAS ÁREAS DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO. NO ENSINO, PORQUE A MONITORA ESTARÁ PASSANDO 

INFORMAÇÕES E TECENDO EXPLICAÇÕES SOBRE A GEOGRAFIA DA GRÉCIA NO 

PERÍODO CLÁSSICO, BEM COMO LOCALIZANDO OS MITOS NAQUELE ESPAÇO 

GEOGRÁFICO; NA PESQUISA, PORQUE ELA TAMBÉM TERÁ DE SE DEDICAR À 

CONFECÇÃO DE UM MAPA UM POUCO DIFERENTE DOS TRADICIONAIS; NA 

EXTENSÃO, PORQUE ELA TERÁ A OPORTUNIDADE DE ENTRAR EM CONTATO COM 

PESSOAS QUE TÊM CONHECIMENTO DE GEOGRAFIA E MITOLOGIA, MAS TAMBÉM 

COM PESSOAS QUE CONHECEM POUCO O ASSUNTO APRESENTADO NO PÔSTER, 

SENDO ELA, NAQUELE MOMENTO, NÃO SÓ O CANAL QUE LEVARÁ O 

CONHECIMENTO, MAS TAMBÉM SERÁ A IGNIÇÃO QUE ACENDERÁ A CHAMA DO 

CONHECIMENTO AOS QUE BUSCAM SABER UM POUCO MAIS SOBRE A GEOGRAFIA 

E A MITOLOGIA GRECO-LATINA. 

 
E-mail: ff017066@gmail.com 
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MONITORIA LINGUA ITALIANA II 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
VERIDIANA SKOCIC MARCHON 

Estagiário(s):  
Karoline Simoes Lopes 

Yuri Antonio Adao Teixeira 

 
Trata-se do projeto Monitoria de Língua Italiana II. O presente projeto, a partir do 

trabalho desenvolvido na Monitoria de Língua Italiana I, tem possibilitado a 

recuperação e , até mesmo, o resgate de alunos que seriam potenciais desistentes 

do curso de graduação em Língua Italiana tendo em vista as dificuldades encontradas 

no períodos iniciais do referido curso. Tais limitações estão, via de regra, relacionadas 

a questões de interferência-transferência da língua materna bem como a lacunas 

trazidas na formação do calouro. Essas deficiências dificilmente são supridas no 

primeiro período, fato que demanda um ' reforço' também no segundo período. 

Ademais o estudo-pesquisa em pequenos grupos, o apoio constante dado aos retidos 

e àqueles com maior dificuldade precisam continuar. Observa-se, ainda, que o 

Monitor constitui um elo importante na relação docente-discente, à que medida que 

é mais acessível ao alunado, funcionando como ouvidor ideal e repostando os 

problemas, propostas e sugestões de forma mais célere aos docentes que podem 

repensar sua prática de sala de aula e trabalhar as questões mais frágeis. A partir 

desse viés, o presente projeto objetiva dar continuidade ao projeto de pesquisa cujo 

objeto é o estudo contrastivo (italiano- português) das preposições - estruturas 

complexas que interferem de forma significativa sobretudo na produção escrita e oral 

dos aprendizes - que, via de regra, constituem um entrave na aprendizagem do novo 

idioma. Desta forma, o trabalho desenvolvido, a partir da análise de textos 

produzidos pelos alunos da Graduação Português- Italiano, visa apresentar 

estratégias didáticas capazes de facilitar o aprendizado do uso das preposições na 

língua italiana. Cabe salientar que o trabalho do Monitor abrange também o suporte 

aos docentes na organização e divulgação de eventos, bem como a pesquisa, seleção, 

elaboração e organização de materiais. O Monitor é incentivado a buscar a integração 

entre calouros e veteranos. Salienta-se, por fim, que a partir das atividades 

desenvolvidas pelos e com o Monitor, tem-se conseguido evitar que os alunos dos 

níveis iniciais fiquem reprovados nas disciplinas ou abandonem o curso. Com essa 

mesma finalidade primária, destaca-se o importante papel da monitoria na orientação 

de pequenos grupos de estudo e na proposição do uso de estratégias e materiais 

didáticos direcionados à facilitação da aprendizagem da língua em questão por parte 

dos alunos dos níveis iniciais. Diante do exposto, reitera-se que monitoria, constitui 

um elo fundamental entre corpo docente e aprendizes no desenvolvimento de 

metodologias de ensino direcionadas e na aprendizagem da Língua Italiana. 

 
E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
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MONITORIA DE LINGUA INGLESA I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 

Estagiário(s):  
Andreiza Muniz de Moura Nunes 

Bruna Brante de Castilho Calvano 

Luan da Cunha Curvello D`Avila 

 
O curso de Letras Inglês tem como pré-requisito o conhecimento básico da língua 

inglesa nas quarto habilidades. O aluno ingressante, entretanto, nem sempre 

consegue acompanhar o desenvolvimento das aulas, as quais são todas ministradas 

nesse idioma. A monitoria de língua inglesa 1 foi crida essencialmente para que haja 

um acompanhamento mais individualizado e personalizado do progresso de 

desenvolvimento linguístico do aluno, contemplando as necessidades começais de 

cada um. A graduação em língua inglesa, em seu estágio inicial, requer que o aluno 

adquira rapidamente a compreensão do inglês falado em situações autênticas, em 

velocidade normal, além de demandar a aquisição da escrita acadêmica e da 

habilidade de apresentação oral de trabalhos da universidade. Dessa forma, a 

monitoria de língua inglesa 1 age pontualmente em cada uma dessas áreas 

trabalhando para que o nível linguístico dos alunos ingressantes possa se equiparar 

às demandas tanto do primeiro semestre como se preparar para as que virão ao 

longo da graduação em inglês. Além disso, o projeto possibilita que alunos em níveis 

mais avançados, ou seja, aqueles que já dominam as habilidades básicas exigidas 

pelo curso, sejam introduzidos à prática pedagógica no acompanhamento de novos 

aprendizes, no que diz respeito a resolverem suas dificuldades específicas, fazendo 

as vezes de um colega ou um par mais competente, o qual tem que desenvolver 

também sua competência pedagógica. O projeto de monitoria visa, sobretudo, a ação 

colaborativa entre professor e aluno e entre aluno e aluno, com o fim de acompanhar 

o desenvolvimento linguístico e solucionar dificuldades específicas. Da mesma forma, 

estimula o aluno-monitor para a prática da docência e elaboração de atividades; para 

a identificação de dificuldades de aprendizagem gerais e específicas das turmas; para 

o auxílio, apoio e acompanhamento individual de colegas e também do professor em 

atividades de ensino e pesquisa. Esta apresentação em forma de pôster contempla 

relatos dos alunos-monitores acerca do trabalho que eles têm desenvolvido, 

envolvendo suas observações de aulas regulares, com enfoque no desempenho de 

colegas, na identificação de suas dificuldades e necessidades. Além disso, também 

incorpora as ações dos alunos monitores no que tange o aprofundamento de 

conhecimentos, bem como o desenvolvimento de atividades auxiliadoras e de 

pesquisa. É importante ressaltar, que todo o trabalho é realizado sob a orientação da 

professora responsável pela disciplina. 

 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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MONITORIA DE LINGUA INGLESA V 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 

Estagiário(s):  
Carolina Santos de Castro 

Cindy Lima Cordeiro 

Marcus Vinícius Peres Merelli 

 
A Língua inglesa, por se tratar de língua estrangeira, apresenta sempre dificuldades, 

mesmo que o aluno já tenha superado as dificuldades quando ingressante. O curso 

de Letras Inglês tem como pré-requisito o conhecimento básico da língua inglesa nas 

quarto habilidades cognitivas. A monitoria tem proporcionado um acompanhamento 

linguístico mais individualizado para os alunos com dificuldades, seja de forma 

voluntária ou por encaminhamento do professor de sala, contemplando as 

necessidades de cada um. Dessa forma, a monitoria de língua inglesa V se faz tão 

essencial quanto as monitorias nos períodos iniciais. A disciplina de língua Inglesa V 

envolve o aprofundamento dos conhecimentos da língua inglesa, especialmente no 

que diz respeito a gêneros discursivos e à aquisição e desenvolvimento de estratégias 

de integração de vocabulário específico, bem como conceitos teórico-linguísticos que 

permeiam tais assuntos. Todos esses conceitos e práticas são apresentados aos 

alunos e requisitados deles em sua forma de ocorrência natural, em situações 

autênticas e em velocidade normal. Sendo assim, a monitoria de língua inglesa V age 

pontualmente em cada um desses tópicos, objetivando que o nível linguístico dos 

alunos possa se equiparar às demandas ao longo da disciplina e como fundamento 

para os próximos períodos. Além disso, a monitoria possibilita que alunos-bolsistas 

em níveis mais avançados, ou seja, aqueles que já cursaram a disciplina e dominam 

as habilidades nela desenvolvidas, sejam introduzidos à prática de acompanhamento 

pedagógicos de seus pares menos experientes, sobretudo, no que diz respeito a 

oferecerem soluções criativas para suas dificuldades específicas, por meio de 

orientações individualizadas e agendadas. O projeto de monitoria visa, 

principalmente, a ação colaborativa entre professor e aluno e entre aluno e aluno, 

com o fim de acompanhar o desenvolvimento linguístico dos aprendizes e oferecer 

soluções para dificuldades específicas. Da mesma forma, a monitoria estimula o 

aluno-monitor para a prática da docência, a criatividade e a elaboração de atividades. 

Ademais, estimula a identificação de dificuldades de aprendizagem gerais e 

específicas das turmas de língua inglesa V, assim como para o auxílio, apoio e 

acompanhamento individual de colegas. Os monitores também acompanham o 

professor em atividades de ensino e pesquisa. Esta apresentação apresenta relatos 

dos alunos-monitores acerca do trabalho por eles desenvolvido. Esse trabalho 

envolve suas observações de aulas regulares, visando a verificar o desempenho de 

colegas e a objetivando a identificação de suas dificuldades e necessidades. Além 

disso, o pôster incorpora as ações dos monitores no que diz respeito ao 

aprofundamento de seus conhecimentos linguísticos em termos de gêneros e 

vocabulário. O trabalho também apresenta o desenvolvimento de atividades 

auxiliadoras dos alunos, tudo desenvolvido sob a orientação da professora 

responsável pela disciplina. 

 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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MONITORIA DE LÍNGUA FRANCESA: DESAFIOS E PRÁTICAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PEDRO ARMANDO DE ALMEIDA MAGALHAES 

Estagiário(s):  
Julie Oliveira da Silva 

Paulo Cesar da Silva Lopes Junior 

 
No âmbito do ensino/aprendizagem de línguas/culturas as práticas metodológicas 

atuais se preocupam em posicionar o aprendiz no centro das atividades. O professor, 

com o advento das tecnologias da informação e comunicação, deve constantemente 

repensar seu posicionamento e buscar guiar seu público-alvo tendo em mente a 

complexidade (MORIN, Edgar), o ecletismo (PUREN, Christian) e a 

interdisciplinaridade. A monitoria de língua francesa fomenta a interação, a troca o 

desenvolvimento de novas perspectivas entre os estudantes e entre os estudantes e 

professores. Para os estudantes é um apoio valioso, uma ponte que estreita os laços 

entre aprendizes e entre aprendizes e professor(es). Os desafios são grandes devido 

à mudança de paradigma tecnológico. A internet revolucionou as formas como vemos 

o mundo, como aprendemos, como ensinamos. Para o monitor que pretende se 

tornar professor, a monitoria é o espaço ideal para pensar a horizontalidade das 

relações, questões ligadas ao desenvolvimento da autonomia, o planejamento na 

área da didática e da pesquisa de uma maneira geral. A monitoria está relacionada 

estreitamente à noção de tutoria e à possibilidade de reflexões sobre o 

desenvolvimento de inteligência coletiva (LÉVY, Pierre). As atividades da monitoria 

compreendem a realização de plantão que constitui suporte para as tarefas 

acadêmicas, organização de sessões de reforço, bem como a atualização de rede 

social do Setor de Francês na Internet. Em suma, o projeto de Monitoria de Língua 

Francesa visa a contemplar a demanda de complementação de trabalho pedagógico 

realizado em sala de aula com vistas a um melhor desempenho das competências 

orais e escritas (compreensão e produção) dos estudantes. Para além da atividade 

de reforço do conteúdo acadêmico, o monitor proporciona o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas que contribuem para o enriquecimento de experiências 

pedagógicas do setor fazendo um trabalho de mediação de projetos dos professores 

junto aos alunos. São objetivos do projeto de Monitoria de Língua Francesa: atender 

às necessidades de ordem operacionais que viabilizem um bom funcionamento do 

Setor; estabelecer uma intermediação entre professores e alunos; assegurar um 

plantão na sala do Setor que ultrapassa a hipótese de uma cobertura por horários de 

atendimento dos professores; dar atendimento complementar aos alunos com 

dificuldades na aprendizagem ;organizar o material didático e bibliográfico do Setor 

de Francês; animar pequenos grupos de conversação para o reforço da competência 

oral dos alunos em língua estrangeira; trabalhar material audiovisual complementar 

para desenvolvimento das diferentes competências; partilhar documentos e 

informações no âmbito do ensino/aprendizagem de língua francesa/culturas de língua 

francesa; desenvolver trabalho e reflexão em modalidades outras que o ensino 

presencial (ensino híbrido e à distância, etc. 

 
E-mail: nandopeter@hotmail.com 
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MONITORIA DE LÍNGUA INGLESA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras 

Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TANIA MARIA GRANJA SHEPHERD 

Estagiário(s):  
Alexia Alves Pedro Bizzo 

Julia Barbosa Pontes 

Luciana Maria Salvaterra Dutra Cafasso 

Milena Santos de Morais 

 
A Monitoria de Língua Inglesa 1 é uma espécie de “monitoria geral”, que 

potencialmente assiste e preste atendimento logístico/comunicativo a todo o Setor 

de Língua Inglesa. Os objetivos do projeto são, portanto, contribuir para o 

fortalecimento das ações pedagógicas da disciplina de Língua Inglesa 1, para as 

necessidades de intermediação do setor de inglês e para a consolidação dos 

conhecimentos das monitoras envolvidas. Para tanto, o projeto se estrutura em torno 

de dois eixos. O eixo 1 (atendimento e intermediação) concerne ao cumprimento de 

horas semanais pelas monitoras, em regime de plantão, na sala de monitoria, a fim 

de assegurar a possibilidade de assistência de conteúdo e também de contato 

frequente com os alunos e com as professoras. O eixo 2 (consolidação de conteúdos) 

concerne ao próprio desenvolvimento acadêmico das monitoras como professoras em 

formação no campo de língua inglesa e linguagem. Refere-se aqui tanto ao 

desenvolvimento de expertise ligado às rotinas, práticas e recursos da vida 

universitária (BRAUER, 2012) quanto ao desenvolvimento das capacidades 

epistemológicas (BRONCKART; BULEA, 2015) das monitoras, pelo exercício de 

consolidação de saberes coletivamente válidos no campo acima mencionado. Em 

sentido amplo, a direção teórica que fundamenta o eixo 2 são os paradigmas 

comunicativos do ensino/aprendizagem de língua inglesa (cf. HUTCHINSON; 

WATERS, 1987; ALMEIDA FILHO, 1993) e, em sentido estrito, os paradigmas 

funcionalistas de linguagem, sobretudo a Linguística Funcional Sistêmica (cf. 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; MARTIN; ROSE, 2003; 2010; MARTIN; WHITE, 

2005). Cumpre salientar ainda que o aporte que fundamenta as ações formativas são 

os estudos do campo do trabalho e da formação docente (BRONCKART; BULEA, 

2015). Os resultados alcançados neste último ano de trabalho podem ser enunciados 

em duas principais frentes. A primeira é a manutenção, via plantão, de condições 

que favorecem o acesso das monitoras às rotinas, práticas, recursos humanos e 

acadêmicos do Setor de Língua Inglesa: a possibilidade de ampliação de frequência 

de contato com os alunos e as professoras e o acesso ao acervo bibliográfico da sala 

de monitoria, que conta com aproximadamente 3.000 títulos. A segunda é a 

possibilidade de ora aprofundar ora diversificar os conteúdos trabalhados com as 

monitoras, em razão, sobretudo, da robustez e alcance dos fundamentos teóricos 

que sustentam o eixo 2. No domínio da disciplina de língua 1, por exemplo, merece 

destaque o aprofundamento de conhecimentos a respeito do ensino de oralidade e 

dos processos narrativos (as monitoras trabalharam com pequenos grupos de alunos, 

auxiliando-nos na preparação de apresentações orais). Além dos limites da disciplina 

de língua 1, o destaque foi a aplicação dos princípios funcionalistas de explicação 

gramatical trabalhados nessa disciplina (DOWNING, 2015) na correção, assistida pela 

supervisora, de exercícios gramaticais praticados pelos alunos de Língua Inglesa 2. 

 
E-mail: tania.shepherd@gmail.com 
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MONITORIA DE LÍNGUA INGLESA III - DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO, 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E LETRAMENTO DIGITAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JANAINA DA SILVA CARDOSO 

Estagiário(s):  
Nathalia Muniz Cruz da Silva 

 
Este projeto de apoio aos graduandos de Inglês/Literaturas iniciou em 2014. Os altos 

índices de reprovação e desistência, principalmente nos níveis iniciais (do 1º ao 3º 

período) foram a principal razão que motivou minha orientadora a lançar este projeto. 

No primeiro semestre de 2013, dos 45 inscritos em Língua Inglesa 1 (LIN1), nove 

foram reprovados sem direito a prova final, cinco por ficarem com média abaixo de 

3,9, e quatro por terem abandonado o curso. Do grupo restante, treze tiveram que 

fazer prova final, pois não conseguiram atingir a média 7,0. Destes treze, três foram 

reprovados após a prova final. Desde que ela iniciou na UERJ (1999) esta foi a 

primeira vez que tivemos um percentual tão grande de alunos em prova final (28%) 

e reprovados (26%) de um mesmo nível. Ou seja, apenas metade da turma, passou 

sem dificuldades. Há muito ela já buscava uma forma de ajudar os alunos de 

graduação com dificuldades de aprendizagem. De lá para cá, a situação tem 

melhorado muito, o índice de reprovação tem diminuído e os professores adotaram 

outro tipo de atitude em relação aos alunos que precisam de apoio. Inicialmente, 

nossa ideia era focar nos graduandos de inglês, mas a partir de 2018, com a criação 

do projeto de extensão CEALD, oferecemos cursos também para alunos de espanhol 

e, para 2019, pretendemos oferecer apoio também para disciplinas de língua 

portuguesa. Ao invés de apenas focar no desenvolvimento de competências 

linguísticas, buscamos trabalhar com uma reflexão sobre as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por esses alunos, na tentativa de torná-las mais eficazes 

para a aquisição de idiomas. Para que o projeto dê certo, o papel do(s) monitor (es) 

se torna essencial. Com a ajuda de monitores, buscamos oferecer um atendimento 

um pouco mais personalizado, pelo menos fora da sala de aula. Para o(s) monitor 

(es), o projeto oferece a chance de participar de uma pesquisa participante (Brandão 

1981), aprimorar seus estudos, aplicar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas 

de prática de ensino, em especial na de Uso de Tecnologia para ensino/aprendizado 

de inglês, e o que é mais importante, auxiliar no desenvolvimento de seus colegas. 

Em relação à monitoria III mais especificamente, o apoio no estudo de fonética da 

língua inglesa tem-se mostrado de grande ajuda aos colegas, já que é o primeiro 

contato que eles têm com essa disciplina. Além do apoio presencial, indicamos sites 

e aplicativos que oferecem atividades relacionadas ao aprendizado de pronúncia. A 

partir de 2018, a monitoria também ajudou na oferta de cursos de curta duração, 

como o Clube de Conversação-Inglês e o CEALD MOOC Camp, que é aberto não só 

para os licenciandos de Letras, mas também para professores de inglês que queiram 

se atualizar. 

 
E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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O LATIM E A TABELA PERIÓDICA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO 

Estagiário(s):  
Daiana Cristina Ferreira Seixas 

Nathalia Werneck dos Santos 

Raquel da Costa Pereira 

Roberto Murad de Loureiro 

 
O NOSSO TRABALHO VERSARÁ SOBRE A INFLUÊNCIA DO LATIM NA TABELA 

PERIÓDICA. SABE-SE QUE A LÍNGUA LATINA FOI, DURANTE SÉCULOS, A LÍNGUA DA 

CIÊNCIA POR EXCELÊNCIA: TRATADOS, LIVROS DE HISTÓRIA, TEOLOGIA, 

GEOGRAFIA, MATEMÁTICA E OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO TIVERAM A 

LÍNGUA DO LÁCIO COMO SEU PONTO DE PARTIDA. COM A QUÍMICA NÃO PODERIA 

SER DIFERENTE. AO SE DESCOBRIR E NOMEAR DETERMINADO ELEMENTO QUÍMICO, 

OS CIENTISTAS OS NOMEAVAM OU COM UM NOME LATINO OU CONFORME A 

MORFOLOGIA DA LÍNGUA LATINA, RESULTANDO, POR FIM, COMO SABEMOS, NA 

COMPOSIÇÃO DE UMA TABELA DE ELEMENTOS, CUJO NOME FOI TABELA PERIÓDICA. 

A SUA ELABORAÇÃO PRIMEIRA FOI FEITA PELO QUÍMICO RUSSO DIMITRI 

MENDELEIEV (1834-1907) E ERA COMPOSTA, INICIALMENTE, POR 63 ELEMENTOS. 

EMBORA DEPOIS DE 150 ANOS A TABELA PERIÓDICA TENHA PASSADO POR VÁRIOS 

AJUSTES E ACRÉSCIMOS DE ELEMENTOS, CONTINUA BASEADA NA ESTRUTURA 

CONCEBIDA POR ELE. ASSIM, OBJETIVAMOS MOSTRAR, ATRAVÉS DO NOSSO 

PÔSTER, UMA TABELA PERIÓDICA UM POUCO DIFERENTE, NA QUAL GRANDE PARTE 

DOS SÍMBOLOS DOS ELEMENTOS SERÁ SUBSTITUÍDA POR IMAGENS DESSES 

ELEMENTOS, LEVANDO O ESPECTADOR E O OUVINTE A NÃO SÓ IDENTIFICAR OS 

ELEMENTOS POR MEIO DAS IMAGENS, MAS TAMBÉM A PERCEBER A PRESENÇA DA 

LÍNGUA LATINA ALI PRESENTE, SEJA ATRAVÉS DA MORFOLOGIA (OS NOMES, AINDA 

QUE NÃO DE ORIGEM LATINA, SÃO ESCRITOS DE ACORDO COM O SISTEMA DO 

LATIM); DA MITOLOGIA (MUITAS DIVINDADES DA MITOLOGIA GRECO-LATINA 

ESTÃO PRESENTES NA TABELA PERÍÓDICA: PALAS, MERCÚRIO ETC); DA 

ETIMOLOGIA E DO PRÓPRIO VOCABULÁRIO LATINO (AQUI DESTACAREMOS 

PALAVRAS QUE VIERAM DIRETO DO LATIM: ARGENTUM, AURUM, CUPRUM ETC), 

VINDO, ASSIM, A COMPREENDER O GRANDE LEGADO DA LÍNGUA DE CÍCERO PARA 

A CIÊNCIA E, EM ESPECIAL, PARA A TABELA PERIÓDICA. AS ATIVIDADES DOS 

MONITORES NÃO SE DARÃO APENAS EM INFORMAR, EXPOR DADOS, MAS 

PRINCIPALMENTE EM INTERAGIR COM O PÚBLICO POR MEIO DE PERGUNTAS, 

BRINCADEIRAS, JOGOS E PRÊMIOS. SERÁ UM MOMENTO TAMBÉM DE GRANDE 

IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO. NO ENSINO, PORQUE OS MONITORES ESTARÃO PASSANDO 

INFORMAÇÕES E EXPLICANDO A ORIGEM E A INFLUÊNCIA DO LATIM NA TABELA 

PERIÓDICA; NA PESQUISA, PORQUE ELES TAMBÉM TERÃO DE SE DEDICAR À 

CONFECÇÃO DE UMA TABELA PERIÓDICA DIFERENTE DA TRADICIONAL; NA 

EXTENSÃO, PORQUE ELES TERÃO A OPORTUNIDADE DE ENTRAR EM CONTATO COM 

PESSOAS QUE NÃO TÊM CONHECIMENTO ALGUM DA LÍNGUA LATINA E POUCO 

CONHECIMENTO DE QUÍMICA, SENDO ELES, NAQUELE MOMENTO, NÃO SÓ O CANAL 

QUE LEVARÁ O CONHECIMENTO, MAS TAMBÉM SERÃO A IGNIÇÃO QUE ACENDERÁ 

A CHAMA DO CONHECIMENTO AOS QUE BUSCAM SABER UM POUCO MAIS SOBRE 

LÍNGUA MÃE DA TABELA PERIÓDICA. 

 
E-mail: ff017066@gmail.com 
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POR UM NOVO OLHAR (FEMINISTA) SOBRE A HISTÓRIA DE PORTUGAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
HENRIQUE MARQUES SAMYN 

Estagiário(s):  
Danielle Meireles de Andrade 

Larissa Ferreira de Souza Franca 

 
Como monitora de Introdução à Cultura Portuguesa I, minhas atribuições incluíram: 

auxiliar o professor no planejamento de materiais para as aulas e prestar auxílio a 

discentes inscritos na disciplina. Ao planejar materiais para as aulas, juntamente com 

o professor, decidimos que seria importante abordar alguns aspectos diferentes sobre 

grandes figuras de Portugal, que propiciassem uma visão mais crítica. Com o olhar 

mais atento à questão de gênero, procuramos oferecer, por exemplo, um olhar mais 

aprofundado sobre duas mulheres associadas à Dinastia de Borgonha: as rainhas D. 

Mécia Lopes de Haro e D. Isabel de Aragão. Quis me aprofundar nessas figuras pois, 

nos momentos em que auxiliei os alunos da disciplina, vi em vários deles a vontade 

de aprender mais sobre essas mulheres. Nesses atendimentos que prestei aos 

alunos, tanto de maneira presencial quanto por e-mail e redes sociais, ficou evidente 

como essas trocas de informação foram de grande proveito. Houve grande 

aprendizado não só para mim, como monitora, mas com certeza para os alunos 

também. Para mim, o interesse à docência aumentou ainda mais; para os discentes, 

se estabeleceu um ambiente mais aberto a novos questionamentos. Comecemos, 

então, por D.Mécia. Esta foi enxergada como uma péssima rainha, pois não seguia o 

que era imposto na sociedade medieval portuguesa. O que vale salientar, desde já, 

é que tudo o que sabemos sobre estas mulheres foi abordado pela perspectiva de 

homens. Para falar sobre D. Mécia Lopes de Haro, é preciso citar o rei Sancho II, seu 

esposo. Este governou por 22 anos, até que, nos últimos anos de seu reinado, se 

instalou uma guerra civil. D. Mécia se casou com ele justamente nesses últimos anos 

do reinado; por conseguinte, foi responsabilizada pela crise no governo de seu 

esposo. Sancho II ficou conhecido como um rei incompetente pela má influência dela. 

Além disso, D. Mécia não era virgem, sendo essa característica interpretada como 

ausência de pureza. Eles não tiveram herdeiros, o que podia favorecer a visão de ser 

esse um casamento desaprovado por Deus. Em contrapartida, Isabel de Aragão, a 

Rainha Santa, ficou conhecida por sua humildade e por auxiliar o reinado de seu 

marido, D. Dinis. Era respeitada por ser cristã devota e por ter dado herdeiros a seu 

marido. Ela se casou com D. Dinis por vontade de seu pai, diferentemente de D. 

Mécia, que se casou somente por questões afetivas. A partir dessas mulheres, 

podemos concluir como a questão de gênero influenciou na construção da imagem 

de cada uma delas. D. Mécia foi culpabilizada pelo mau governo de seu esposo, e 

não foi considerada uma mulher boa, por não ter filhos; Isabel de Aragão, por outro 

lado, recebeu mais protagonismo por corresponder às expectativas da sociedade 

patriarcal, sendo ainda louvada em crônicas e textos hagiográficos. Abordar essas 

figuras da História de Portugal de maneira crítica propiciou a compreensão de como 

a mulher nobre era oprimida pelo sexismo e como deveria ou não se portar. 

 
E-mail: marquessamyn@gmail.com 
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PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
TANIA MARIA NUNES DE LIMA CAMARA 

Estagiário(s):  
Edson Junio Melo da Silva 

Gabriel Marques Miranda Monteiro 

Juliano Leandro do Espirito Santo 

Milena Nascimento de Souza 

Samuel David Praciano 

 
Fazer da monitoria e suas atividades um espaço de reflexão, ampliação e 

amadurecimento das experiências com o texto escrito é uma das finalidades 

principais do projeto em pauta. Tal proposição tem como motivação a busca de 

alternativas para o ensino de produção textual de modo a garantir o desenvolvimento 

de competências e habilidades necessárias à formação de graduandos do curso de 

Letras, futuros professores de língua portuguesa, revisores e demais atividades 

profissionais que trabalhem com a palavra. Os cursos de graduação em Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro apresentam um diferencial em relação aos 

cursos de outras universidades: nossos cursos partem do princípio de que é 

imprescindível que o aluno domine procedimentos e estratégias que o auxiliem a 

tornar a prática textual em sala de aula uma atividade coerente e real, no intuito de 

consolidar conhecimentos teóricos e técnicos. Por essa razão, as disciplinas eletivas 

Prática de Produção Textual I e II, oferecidas logo no início dos cursos, não visam à 

teorização sobre o texto, mas à sua prática efetiva, apresentando conteúdos que não 

se confundem, pois, com aqueles trazidos por outras disciplinas também iniciais, tais 

como Língua Portuguesa I , II e III, cujos objetivos são outros. Prática de Produção 

Textual I e II, na verdade, operacionalizam os conteúdos expostos nessas disciplinas, 

tornando-se, assim, uma espécie de laboratório em que se aplicam as teorias 

concernentes a cada uma delas. Para que a boa qualidade do ensino ministrado seja 

mantida, justifica-se a realização de um projeto com o qual o professor conte com a 

ajuda de monitores para planejar, avaliar e acompanhar a efetiva produção de textos 

dos graduandos, quer em sala de aula quer como atividade complementar. Este 

projeto de monitoria conta com dois bolsistas, que passaram por processo de seleção 

e demonstraram capacidade de realizar um trabalho eficiente. Para tanto, caberá aos 

monitores intensificar a produção de exercícios adequados à minimização das 

principais dificuldades que os graduandos apresentem; oferecer oportunidades 

regulares de produção de textos, estimulando técnica e criatividade, 

simultaneamente; ultrapassar o espaço da sala de aula com a sugestão de 

exposições, filmes, peças de teatro , dos quais será exigida a produção de relatório 

crítico. Entende-se que tais atividades extra-classe contribuem para a ampliação do 

conhecimento de mundo, o que, com certeza, trará, como consequência, o 

desenvolvimento do senso crítico e o apuro da sensibilidade e do gosto estéticos. 

 
E-mail: taniamnlc@gmail.com 
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QUESTÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM ITALIANO LE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Monitoria 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 

Estagiário(s):  
Marcelo Vicente Molinaro 

 
O projeto de monitoria de língua italiana I visa a auxiliar os estudantes que iniciam 

essa matéria no que tange as suas dúvidas e dificuldades nos pontos em que a língua 

portuguesa e a língua italiana divergem em suas estruturas linguísticas. No âmbito 

gramatical, os problemas mais recorrentes que os alunos enfrentam são a utilização 

de (1) NE, ora utilizado como partícula pronominal átona, ora como advérbio, além 

do seu uso muito frequente como partícula partitiva e o uso de (2) CI, como pronome 

pessoal átono ou reflexivo de primeira pessoa plural e como advérbio. Como exemplo 

da partícula NE pronome átono, podemos citar: È il migliore studente della scuola: 

ne parlano tutti bene. (É o melhor estudante da escola: todos falam bem dele.) / Na 

função de advérbio: Napoli è una città straordinaria: ne sono appena tornato e già 

vorrei ripartire. (Nápoles é uma cidade extraordinária: acabei de voltar de lá e já 

sinto vontade de retornar.). Na função de partícula partitiva: Ha molti libri nella sua 

biblioteca, ma ne ha letti solo la metà. (Ele ou ela tem muitos livros na sua biblioteca, 

mas deles, leu só a metade.). Como exemplo do CI na função de pronome reflexivo 

temos: Stamattina ci siamo alzati tardi e abbiamo perso il treno. (Esta manhã nos 

levantamos tarde e perdemos o trem.). Na função de advérbio temos: Mi piace molto 

questa casa: ormai ci abito da molti anni. (Gosto muito desta casa: já moro aqui há 

muitos anos.). Um outro tópico gramatical que oferece bastante dificuldade aos 

alunos são as (3) preposições, pois há entre as preposições italianas e portuguesas 

uma grande dissimetria. Como exemplo podemos citar: Sono caduto a terra e mi 

sono fatto male. (Cai no chão e me machuquei.)/ È ora di andare a letto! (Está na 

hora de ir para cama!)/ Da dove venite? Veniamo da Monaco. (De onde vocês vêm? 

Estamos vindo de Mônaco.)/ Si è separata da suo marito perché non lo amava più. 

(Separou-se do seu marido porque não o amava mais.)/ Pochi giorni fa c’è stata una 

rapina in banca. (Alguns dias atrás houve um assalto a banco.)/ Non mi piace 

pranzare in cucina, preferisco pranzare in salotto. (Não gosto de almoçar na cozinha, 

prefiro almoçar na sala de estar.) No âmbito (4) fonético/fonológico, as dificuldades 

são várias, como por exemplo, a pronúncia do “r” com a ponta da língua vibrando: 

Roma, partire, forte; a pronuncia da letra “z” em palavras como: stazione, 

attenzione; a pronúncia palatalizada das letras “c” e “g” diante das vogais “e” e “i”: 

cibo, cena, Genova, girotondo etc. O aluno, ao ter contato com esse projeto, tem a 

chance de amenizar os obstáculos causados pela interlíngua (PIERINI, 2003), 

caracterizada pela língua materna, isto é, a língua portuguesa e amenizar a 

fossilização, levando o aluno a escrever e falar, não como um nativo, mas a um nível 

no qual os erros e desvios se verifiquem mínimos. 

 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM CARTAS PESSOAIS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA BETANIA ALMEIDA PEREIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Alessandra de Moraes Amaral 

Estagiário(s):  
Alice Pereira Aguiar 

Alvaro Faria de Oliveira 

Ana Letícia de Oliveira Garcia 

Brenda da Penha de Oliveira 

Diulli Mariani da Motta Silva 

Jéssica da Silva Joaquim 

Luíza Pereira Guimarães 

Vitória de Lima Velloso Pires 

A produção de sequências didáticas é uma das ações delineadas pelo subprojeto de 

Língua Portuguesa do Programa de Iniciação à Docência (PIBID). Dentro desta 

perspectiva, o trabalho com os gêneros textuais integra o escopo de atividades no 

contexto escolar. Faz-se necessário entender as práticas sociais de uso da leitura e 

da escrita que focalizam determinados gêneros e menosprezam outros. Apesar de 

facilitar a comunicação, o uso da internet tem ajudado a tornar a escrita dos alunos 

muito abreviada, por isso os bolsistas do PIBID desenvolveram com a turma do 

terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Melchíades Picanço a sequência 

didática com cartas pessoais. O trabalho teve o propósito de apresentar um gênero 

textual que proporcionasse aos alunos a comunicação entre interlocutores reais, além 

de ampliar suas práticas de produção de textos. Os objetivos deste trabalho foram: 

aprimorar habilidades de leitura e de escrita; compreender as características do 

gênero em estudo, suas características, conteúdo temático e forma de composição; 

produzir carta, envelope e mural; propor uma reflexão sobre a linguagem utilizada 

nas cartas pessoais; incentivar atitudes de interação e de colaboração entre os 

alunos. Para a pesquisa, utilizamos como fundamentação teórica a perspectiva 

bakhtiniana dos gêneros do discurso, ao considerar a língua enquanto fenômeno 

social e o destaque dos gêneros do discurso nas práticas sociais. A obra Letramento 

literário, de Rildo Cosson, serviu de suporte para a construção da sequência didática, 

procedimento que foi fundamental para organizar as oficinas. Com intuito de motivar 

os alunos, na primeira oficina, antes de apresentar o gênero textual, assistimos ao 

filme Mãos talentosas. Na segunda oficina, explicamos as especificidades deste 

gênero e fizemos a proposta de escreverem uma carta para quem tem sido 

fundamental em suas vidas, como a mãe do protagonista do filme assistido. Na 

terceira oficina, as cartas foram corrigidas pelos estagiários do PIBID e a professora 

supervisora. Na quarta oficina, os alunos enveloparam as cartas e confeccionaram 

um mural para serem expostas, antes de serem entregues. A culminância do projeto 

foi no dia da formatura, na UERJ-FFP, momento em que os principais incentivadores 

de cada aluno receberiam suas cartas. Dentre os resultados muito positivos, podemos 

ressaltar: o resgate do gênero textual carta, através de uma sequência didática; a 

reflexão sobre o quanto as relações estão cada vez mais restritas ao meio eletrônico; 

o aprimoramento das habilidades de leitura e produção de textos; a sensibilização 

por meio da demonstração de afetos – o que foi bastante perceptível na alegria dos 

alunos ao compartilhar seus escritos na formatura; a importância da produção textual 

quando esta adquire uma função social marcante. 

 
E-mail: mbapereira@gmail.com 
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CONTOS MARAVILHOSOS: LIBERDADE CRIATIVA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Joana D'Arc de Matos Lima 

Estagiário(s):  
Ana Carolina da Silva Busson 

Gabriella Lírio Ayres 

Juliana Rezina Esteves Alves 

Lana Beatriz de Oliveira Cordeiro 

 
Este pôster visa apresentar uma síntese de um projeto didático que tivemos a 

oportunidade de desenvolver como bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, no âmbito do subprojeto de Língua Portuguesa da Faculdade 

de Formação de Professores, na Escola Estadual Capitão Oswaldo Ornellas, situada 

em São Gonçalo. A atividade consistiu na elaboração e aplicação de uma sequência 

didática envolvendo o conto maravilhoso, em turmas do 6° ano do segundo segmento 

do ensino fundamental, com o objetivo de proporcionar experiências lúdicas de 

aprendizagem com gênero selecionado. As ações foram planejadas com o propósito 

de levar os alunos a identificarem e caracterizarem os elementos básicos da narrativa 

de encantamento, no que diz respeito ao tempo, ao espaço, aos personagens, ao 

enredo e ao narrador; bem como criarem novas versões de narrativas do gênero 

estudado, empregando corretamente os sinais gráficos nos diálogos e explorando o 

valor expressivo do adjetivo em descrições de cenários e caracterizações de 

personagens. Seguindo o modelo de sequência didática idealizado por SCHNEUWLY 

e DOLZ (2004), o projeto abarcou os seguintes procedimentos: o primeiro passo foi 

perguntar aos alunos o que eles conheciam sobre o gênero e seus elementos básicos. 

Em seguida, foram ampliados os conhecimentos dos estudantes sobre o gênero com 

o estudo de suas características. O conto africano “Tambor Tamborinho” (anônimo) 

foi levado para a sala de aula pelos bolsistas e lido pelos alunos. Após a leitura, os 

alunos expuseram suas opiniões sobre o conto e reconheceram os elementos básicos 

que compõem esse tipo de narrativa. Na etapa seguinte, a exibição do filme “Um 

Outro Conto da Nova Cinderela”, de Damon Santostefano, serviu para apresentar 

uma releitura atual de um conto que eles já conheciam e também para aprofundar a 

análise dos elementos da narrativa. O próximo passo foi a proposta de releitura de 

um conto maravilhoso, já conhecido ou criado por eles. Contentes com a própria 

produção, os alunos se voluntariaram a ler seus textos. Posteriormente, os 

estudantes dedicaram-se a elaboração de dois livretos. Por meio de uma votação 

democrática, os nomes escolhidos para os livretos foram Ilustrietas e Historietas. Em 

seguida, a turma foi dividida em dois grupos, sendo que um grupo foi levado ao 

laboratório de informática para digitalizar os contos e corrigir os erros, enquanto o 

outro permaneceu em sala, confeccionando as ilustrações, havendo posteriormente 

a alternância de grupos. Os dois livros, contendo os trabalhos dos alunos, 

atualmente, fazem parte do acervo da biblioteca do colégio. Consideramos que o 

projeto foi de grande importância para proporcionar maior autonomia aos alunos, 

estimular a socialização da turma, disponibilizar e orientar o uso de tecnologia para 

produção de conteúdo autoral e estimular a criatividade dos discentes. 

 
E-mail: m.isaura27@gmail.com 
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CÍRCULO LITERÁRIO: UM CAMINHO PARA FOMENTAR A LEITURA E A 

CULTURA HISPÂNICA NO ENSINO DE ESPANHOL NA PREFEITURA DO RIO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
KEREN BETSABE GONZALEZ RODRIGUEZ 

Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Cristina dos Santos 

Dalva Desirée Climent 

Estagiário(s):  
Bruno da Silva Dantas 

Lara Soares Rezende 

Lauanne Sampaio dos Santos 

Nathalia Cerqueira Santos 

Renan Oliveira da Costa 

Tatiana Maneschy Duarte Teles Freitas 

 
Vivemos em um mundo de constantes trocas e transito em diversas culturas, e 

embora saibamos que cada vez mais, seremos expostos a interação com autores de 

diferentes países e culturas, faz-se a interrogante: Nossos alunos estão preparados 

para essa troca? No que tange aos alunos da rede básica de ensino da Prefeitura do 

Rio, o desafio ganha dimensões importantes. A rede conta com uma grande 

heterogeneidade de alunado, que em sua grande maioria possui defasagem escolar, 

pouco ou nenhum acesso a diferentes formas de cultura, graus de analfabetismo 

funcional entre outros. Nesse cenário atua o Pidid espanhol. O grupo de bolsistas 

aceitou a tarefa de implementar o acesso e o hábito de leitura com o círculo literário. 

A proposta se baseia em realizar leituras em espanhol de pequenos textos, poemas, 

micros relatos aos alunos do sexto, sétimo ano do fundamental e Peja. Dessa 

maneira, pretendemos motivá-los a entender e interpretar ditos textos. O projeto de 

círculo surgiu da percepção de que os alunos que liam não entendiam o texto em sua 

própria língua e ainda da necessidade de fazer das aulas de espanhol um ambiente 

que propiciasse aos alunos acesso a diversidade cultural do mundo hispânico 

privilegiando a leitura como principal fonte de acesso a outras formas de cultura. Ao 

longo da implantação do projeto, outros desafios foram encontrados e com o auxílio 

dos bolsistas e a utilização de ferramentas lúdicas temos auxiliado os alunos na 

superação de dificuldades no processo de aprendizagem. O Pibid espanhol tem 

atuado ainda como grande motor para a inclusão e socialização de um aluno 

Venezuelano que chegou refugiado, as barreiras do idioma e da diferença cultural 

têm sido trabalhadas semanalmente pelos bolsitas, enriquecendo as aulas e o próprio 

processo de interação entre as duas culturas. Para os pibidianos, conhecer a realidade 

das escolas municipais com inúmeros desafios faz com que eles conheçam o ensino 

no âmbito público e possam a partir de agora pensar em possíveis ferramentas que 

auxiliem a alcançar melhorias no ensino da língua e cultura hispânica e ainda diminuir 

a distância entre as teorias estudadas e realidade educacional das escolas públicas 

do Brasil. . Nesse sentido, acreditamos que a leitura de textos literário do universo 

hispânico é fundamental possibilitar o intercâmbio cultural, posto que o estudante 

poderá conhecer os diferentes contextos socioculturais hispano-americanos e 

espanhóis e, por conseguinte, estabelecer relações com os contextos brasileiros. 

 
E-mail: betsabe32@hotmail.com 
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LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

ESPANHOLA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
KEREN BETSABE GONZALEZ RODRIGUEZ 

Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Cristina dos Santos 

Daniele Nunes Vieira 

Telma Silva Nascimento 

Estagiário(s):  
Amanda Campos Goes Silva 

Amanda de Sousa Ribeiro 

Cintia Abrantes Castor 

Fernanda Souza dos Santos 

Gabriela de Araujo Figueiredo 

Giselle Almeida Marinho da Costa 

Janaína Maria Petzold Lima 

Jonas Soares Portela 

Luana Aranin Cordeiro Carrara 

Lucas Vinicius de Azevedo Souza 

Mariana Lopes da Silva 

Talita Rodrigues Fraga 

Yasmin Tinoco Pereira 

 
O Colégio Estadual Hispano Brasileiro se caracteriza por proporcionar aos estudantes 

um Ensino Médio Intercultural, com ênfase na Língua Espanhola. O colégio tem como 

propósito propiciar uma formação intercultural ao educando. Acreditamos que o 

Subprojeto Letramento literário no ensino-aprendizagem de Língua Espanhola do 

PIBID, que tem como eixo norteador o letramento literário, é de grande importância 

para a escola uma vez que apresentar e desenvolver a linguagem literária nas aulas 

de espanhol justifica-se também pelo fato de que “quanto mais profundamente o 

receptor se apropriar do texto e a ele se entregar, mais rica será a experiência 

estética, isto é, quanto mais letrado literariamente o leitor, mais crítico, autônomo e 

humanizado será. ” (OCEM, 2006, p. 60). O subprojeto tem como principais 

objetivos: promover uma maior integração entre professores e alunos das escolas da 

educação básica e docentes e discentes do curso de Licenciatura em Letras - 

Português/Espanhol da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

proporcionando aos alunos-bolsistas a oportunidade de conhecer o funcionamento e 

a realidade de escolas públicas no âmbito do ensino municipal e estadual, de conviver 

com suas dificuldades e problemas, pensando em possíveis soluções; assim como, 

desenvolver as competências leitora e literária no âmbito da aquisição de uma língua 

estrangeira, favorecendo a criatividade linguística e reconhecendo as especificidades 

dos textos ficcionais. No presente colégio temos desenvolvido atividades que 

envolvem o letramento literário, propondo temas de âmbitos sociais como: voz 

feminina, relações étnico-raciais, meio ambiente e mídias. Procurando também 

abordar questões que tangem a realidade sociocultural dos alunos, com o uso de 

diversos gêneros textuais, atividades lúdicas (jogos, músicas, vídeos) e projetos de 

leitura na biblioteca. No projeto (Des)organizando a Biblioteca, nos baseamos na 

sequência básica do letramento literário na escola proposta por Rildo Cosson (2009, 

ebook) constituída por quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação, 

cerceado pelo propósito da literatura de que “a importância do sentido do texto se 
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manifesta em toda a sua plenitude. É essa plenitude de sentido o começo, meio e o 

fim de qualquer trabalho com o texto.” A partir das atividades realizadas pelos 

Pibidianos, podemos observar que os alunos apresentam um significativo interesse e 

uma maior interação nas aulas, que auxiliam no processo de aprendizado. Essas 

atividades, além de complementar, proporcionam uma experiência didática 

descontraída principalmente pelo seu carácter mais lúdico. Entretanto, o Hispano 

Brasileiro, por apresentar um programa de proposta bilíngue possui um cronograma 

extenso, que contempla um currículo muito abrangente, comum a todos os 

professores e seus respectivos anos. Dessa forma, muitas vezes, não é possível 

desenvolver outras atividades extracurriculares possam ser realizadas em sua 

totalidade. 

 
E-mail: betsabe32@hotmail.com 
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O ENSINO DA PROSA ROMÂNTICA BRASILEIRA: “PRA NÃO DIZER QUE NÃO 

FALEI DE FLORES” 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA BETANIA ALMEIDA PEREIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Priscilla Santos Nunes 

Estagiário(s):  
Saulo Silva do Nascimento 

Camila Bento de Almeida 

Dayane da Fonseca Afonso 

Juliana de Carvalho Barreto 

Juliane Coutinho da Silva Santos 

Priscila de Araújo Dias 

Sabrina de Freitas Carvalho 

Thamíris Cristini de Oliveira Santos 

 
Dentre as inúmeras atividades propostas pelo subprojeto de Língua Portuguesa do 

Programa de Iniciação à Docência (PIBID), a leitura de textos literários interligada 

com outras formas de expressão constitui-se de grande relevância. Tendo como esta 

base referencial de tarefas, O projeto - O Ensino da Prosa Romântica Brasileira: “Pra 

não dizer que não falei de flores” - foi desenvolvido pelos bolsistas do PIBID, em uma 

turma de segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Santos Dias, com intuito 

de trabalhar o Romantismo, através da leitura das prosas românticas e da associação 

das linguagens verbal e não-verbal. Tivemos como objetivos estimular a leitura dos 

romances e analisar as características literárias do movimento artístico em questão. 

Como aporte teórico, o estudo de Mikhail Bakhtin (1997) nos fundamentou para 

culminar as atividades sobre o Romantismo, pedindo que os alunos apresentassem 

para toda a turma a sua visão de literatura guiada por um ponto de vista cultural 

contemporâneo. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) contribuíram na construção das 

sequências e procedimentos didáticos. As reflexões sobre os multiletramentos de 

Roxane Rojo e Eduardo Moura (2012) ampararam as atividades no que tange ao uso 

da tecnologia como ferramenta facilitadora no processo ensino-aprendizagem de 

conteúdos. Paulo Freire (1967) foi contribuinte na reflexão acerca do aprendizado da 

leitura e da escrita realizada de forma significativa, aproximando-se continuamente 

da realidade vivida pelos envolvidos no processo. A metodologia motivacional partiu 

da leitura e compreensão textual de letras de músicas contemporâneas com forte 

carga subjetivista. Nas aulas seguintes, os estudantes foram divididos em grupos e 

cada grupo ficou responsável por um clássico literário romântico. Os bolsistas 

atuaram como orientadores dos grupos, auxiliando-os na leitura e na análise das 

narrativas. Solicitou-se, também, aos alunos um levantamento das características e 

simbologias românticas presentes nas obras. Foi pedido que os grupos recriassem 

em uma foto a capa original dos livros ou escolhessem alguma parte crucial para a 

compreensão da história e a reproduzissem em uma foto, bem como desenvolvessem 

um novo final para o romance previamente destinado ao seu grupo. Vale ressaltar 

que, nas capas recriadas, os próprios alunos é que assumiram a imagem dos 

personagens das narrativas. Dos resultados alcançados, destacamos: a culminância 

que se deu com a apresentação dos trabalhos feitos pelos alunos para toda turma; a 

exposição de todas as "capas românticas" na biblioteca da escola; a produção textual 

dos alunos que tiveram a oportunidade de produzir novos desfechos e capas para os 

romances estudados. Vale salientar que a exposição das capas criativas e 
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personalizadas, referentes aos romances trabalhados, serviu de estímulo à leitura 

para os demais alunos frequentadores da biblioteca da escola. 

 
E-mail: mbapereira@gmail.com 
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O GÊNERO CARTA NA SALA DE AULA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Joana D'Arc de Matos Lima 

Estagiário(s):  
Emerson Ribeiro Guimarães 

Vanessa Santos da Silva 

 
Este pôster tem a finalidade de apresentar atuações de bolsistas de Letras da 

Faculdade de Formação de Professores-UERJ, no âmbito do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na Escola Estadual Oswaldo Ornellas, em 

São Gonçalo. O foco das ações foi a implementação de uma sequência didática (SD) 

com os gêneros textuais carta de apresentação e carta aberta, em turma do 9º ano. 

O trabalho buscou estimular a criatividade e ampliar os conhecimentos dos alunos 

sobre os gêneros selecionados, incentivando-os a produzirem cartas de apresentação 

e cartas abertas. Por meio dessas ações, foi possível levar os estudantes a analisarem 

a forma composicional e o estilo das cartas de apresentação e aberta, diferenciando-

as e empregarem adequadamente o nível de formalidade em cartas de apresentação, 

tendo em vista a finalidade, a esfera de circulação do gênero e o interlocutor. Os 

procedimentos adotados nas etapas da sequência didática foram os seguintes: 

“Apresentação do gênero carta e suas tipologias” – Os alunos foram questionados a 

respeito de seus conhecimentos sobre o gênero. Houve o reconhecimento de vários 

tipos de cartas. Debate sobre a comunicação através de cartas em filmes e livros. 

“Caracterização da carta de apresentação” – Foram comparados modelos de carta de 

apresentação, quanto à estrutura e ao grau de formalidade, bem como analisadas a 

finalidade e a esfera de circulação das mesmas. A partir dessa comparação, foi 

trabalhada a organização de uma carta de apresentação. “Produzindo uma carta de 

apresentação” – Foi solicitada aos alunos a produção individual de uma carta de 

apresentação. Neste momento, foi colocada a questão de que uma carta de 

apresentação para uma vaga de emprego exige uma determinada organização. 

“Reescrevendo a sua carta” – Os alunos foram incentivados a reescrever suas cartas, 

na sala de informática, seguindo as observações feitas pelos bolsistas e a 

supervisora. “Produzindo uma carta aberta” – Após terem sido comparados modelos 

de carta aberta e lida a Carta Aberta a Marielle Franco, houve a produção de cartas 

abertas contemplando alguma questão social a escolha do aluno. “Transposição de 

gênero” – As cartas abertas foram retextualizadas, gerando marchinhas de carnaval 

e outras formas de textos, apresentadas para a comunidade escolar na culminância 

das atividades. A utilização da metodologia da sequência didática mostrou-se 

eficiente para o alcance dos objetivos traçados, tendo em vista que realmente pode-

se observar o favorecimento da aprendizagem. 

 
E-mail: m.isaura27@gmail.com 
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O GÊNERO DIÁRIO DE LEITURA NA SALA DE AULA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

Estagiário(s):  
Emerson Ribeiro Guimarães 

Niellem Sousa Rodrigues 

 
Este pôster contempla práticas docentes realizadas no âmbito da parceria do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de 

Língua Portuguesa da Faculdade de Formação de professores em São Gonçalo, com 

a Escola Estadual Capitão Oswaldo Ornellas, em turmas do 7º ano do ensino 

fundamental, com o intuito de promover um trabalho lúdico e criativo para ampliar 

conhecimentos acerca do gênero diário de leitura. As atividades desenvolvidas 

assumiram o formato de uma sequência didática, no modelo idealizado por 

SCHNEUWLY e DOLZ (2004) e tiveram o propósito de apresentar o gênero diário e 

suas tipologias aos alunos, visando levá-los ao alcance de quatro objetivos, a saber: 

distinguirem as informações relevantes das irrelevantes, considerando a finalidade 

do texto e a sua esfera de circulação; diferenciarem a língua falada da língua escrita 

em registros pessoais (virtuais ou não); confeccionarem livretos para servir de 

suporte para o registro de suas impressões de leitura e produzirem textos 

pertencentes ao gênero diário de leitura. A execução das atividade seguiu seis 

passos: 1º passo “Leitura” – Nesta etapa, ocorreu a leitura de passagens dos livros 

base: Harry Potter e a Pedra Filosofal, de JK Rowling e Diário de um banana, de Jeff 

Kinney; 2º passo “Apresentação do gênero diário” – Neste momento, os alunos foram 

estimulados a expor seus conhecimentos prévios sobre o gênero diário; 3º passo 

“Aprimoramento dos saberes sobre o gênero” – Aqui, os bolsistas, aproveitando as 

falas dos alunos, apresentaram a estrutura do gênero diário e suas tipologias. Ao 

final deste passo, foi proposta a elaboração de livretos no quais, posteriormente, 

foram feitas anotações relativas à leitura de capítulos dos livros base; 4º passo 

“Confecção de livretos” – Nessa ocasião, foram produzidos os livretos para registro 

de ideias e impressões sobre os textos lidos. Os livretos foram confeccionados com 

papel ofício colorido e decorados com a temática Harry Potter; 5º passo “Registro de 

impressões de leitura” – Nesta altura, os alunos fizeram anotações sobre as leituras 

e sanaram dúvidas quanto ao gênero; 6º passo “Apresentação dos trabalhos para a 

comunidades escolar” – Nesta fase, os alunos, através de vídeos, de exposições, de 

cartazes e outros recursos, compartilharam seus diários de leitura e destacaram 

aspectos marcantes da experiência vivida durante o desenvolvimento das atividades. 

A utilização da sequência didática, como ferramenta de ensino, serviu como uma 

grande aliada para tornar o ensino mais agradável e significativo, bem como elevar 

o rendimento dos estudantes. 

 
E-mail: m.isaura27@gmail.com 
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PARÓDIAS DE MARCHINHAS DE CARNAVAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Elaine Cristina Pinheiro da silva 

Estagiário(s):  
Anne Kathien Rebello Siqueira da Silva 

Beatriz de Oliveira Alves 

Carine dos Santos Cabral Euflauzino 

Eduarda de Abreu de Souza 

Eduarda de Paula Cabral 

Fernanda Capulot Ruas 

Simone de Oliveira Morais 

Thamara Lorrane dos Santos Nunes 

 
Este pôster tem o objetivo de apresentar algumas experiências que tivemos como 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no 

subprojeto de Língua Portuguesa da Faculdade de Formação de Professores (FFP-

UERJ), em parceria com a Escola Estadual Capitão Oswaldo Ornellas, situada em São 

Gonçalo. As atividades foram elaboradas no formato de uma sequência didática 

envolvendo o gênero textual marchinha de carnaval com as turmas do 8º ano e 9º 

ano. Nessas práticas, buscamos promover ações diferenciadas nas quais o gênero 

pudesse ser explorado de forma dinâmica e divertida. Como fundamentação teórico-

metodológica, lançamos mão das proposições de Schneuwly, Dolz e Noverraz acerca 

de sequências didáticas (2004). As atividades foram distribuídas em cinco módulos, 

sendo elas: (1) Apresentação da situação e produção inicial. Durante esta etapa, foi 

feita a leitura e discussão de textos que falam sobre o surgimento de ritmos próprios 

do Carnaval, com foco na marchinha. A produção inicial consistiu na elaboração de 

uma paródia pelos alunos das marchinhas "Ó abre alas" e "Cidade maravilhosa"; (2) 

Das marchinhas ao funk no Carnaval do Rio de Janeiro. Durante a produção inicial, 

foi detectado que os alunos tinham preferência pelo funk no Carnaval. Considerando 

essa preferência, letras de funk foram lidas e cantadas. Para esta etapa, foi elaborado 

pelas bolsistas um artigo de opinião, intitulado “Das marchinhas ao funk no Carnaval 

do Rio de Janeiro”, cuja temática é a passagem do samba e das marchinhas ao funk 

no Carnaval do Rio de Janeiro; (3) Caracterização do gênero. Neste momento, foram 

trabalhadas, mais detidamente, as características das marchinhas de carnaval para 

que os alunos pudessem realizar a produção final, que consistiu na elaboração de 

uma marchinha por meio de paródia; (4) Produção final e, por último, (5) Debate 

regrado sobre as temáticas das marchinhas. A partir de algumas marchinhas, entre 

elas, “Cabeleira do Zezé” e “O teu cabelo não nega”, foi realizado um debate regrado 

público, que teve como tema o preconceito. Ao final, a sequência de atividades levou-

nos a uma culminância, na qual tiveram destaque as produções realizadas pelos 

alunos. Foram selecionadas três modinhas de cada turma para serem cantadas e as 

demais foram expostas em um mural. Este trabalho buscou levar o alunado a 

aprofundar conhecimentos sobre a história do Carnaval, bem como analisar a 

temática, a estrutura e o estilo do gênero selecionado, além de, valendo-se do 

recurso da intertextualidade, produzir paródias com base nas letras das marchinhas. 

A utilização da sequência didática, como ferramenta de ensino, permitiu-nos um olhar 

diferenciado sobre a prática docente, visto que nos conduziu a uma forma de ensinar 

mais dinâmica e significativa. O trabalho mostrou-se relevante não só para o 
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aprofundamento do conhecimento dos discentes acerca do gênero escolhido, mais 

também para a formação profissional dos licenciandos. 

 
E-mail: m.isaura27@gmail.com 
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PROJETO INTERDISCIPLINAR "JOGANDO COM O CONHECIMENTO" 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA BETANIA ALMEIDA PEREIRA 

Supervisor(es) Participante(s):  
Roberta Alves Silva Coimbra 

Estagiário(s):  
Carolina Côco dos Santos 

Cinthia Coutinho Lopes da Silva 

Danielle Benevenuto Pereira 

Larissa do Nascimento Ferreira 

Lohanne Guilherme dos Santos De Souza 

Mateus da Assunção Silva 

Mayra Machado Valente 

Ricardo Nogueira Soares Marins 

 
O subprojeto de Língua Portuguesa do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) é 

realizado por meio de parcerias entre a universidade e as escolas públicas e busca, 

dentre outras tarefas, fundamentar e instrumentalizar os processos de formação 

inicial e continuada dos bolsistas e supervisores do programa através das ações 

educativas desenvolvidas. A discussão acerca da interdisciplinaridade é uma das 

frentes de trabalho do PIBID. Tendo como base esta linha de ação, o projeto 

interdisciplinar “Jogando com o Conhecimento” foi desenvolvido inicialmente em uma 

turma do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Melchíades Picanço, no 

entanto, ganhou a admiração do corpo docente e direção, expandindo-se para a 

escola inteira, envolvendo disciplinas tais como: História, Filosofia, Matemática, 

Inglês, Geografia e Biologia. Criado com o intuito de repensar novas formas de 

avaliação, o projeto teve como base teórica Maria Teresa Esteban (1999) no que 

tange à reorganização avaliativa, levando em conta a pluralidade que compõe uma 

sala de aula; Mikhail Bakhtin (2000) serviu de aporte teórico para o trabalho com o 

gênero textual regras de jogo, compreendendo a forma composicional, o estilo e o 

conteúdo temático. Os objetivos do projeto foram: apresentar o gênero textual 

regras de jogo, proporcionando aos alunos a oportunidade de aprimorar seus 

conhecimentos no que diz respeito a reconhecer, analisar e produzir textos 

instrucionais; aprimorar as habilidades de leitura e de escrita em situações 

específicas de forma lúdica; desenvolver atitudes de interação, colaboração e troca 

de experiência em grupo e promover uma interação interdisciplinar. Para a execução 

dos objetivos, foi criada uma sequência didática seguindo o modelo de Dolz; 

Schneuwly e Noverraz (2004), iniciando com a apresentação da proposta aos alunos 

e trabalhando o gênero regras de jogo. Nas oficinas seguintes, foram trabalhados 

outros textos instrucionais como manuais de jogos, receitas culinárias, entre outros. 

Em relação aos aspectos linguísticos, foi explicado a constituição os verbos no 

infinitivo e o modo imperativo. Após todos os módulos trabalhados, consideramos os 

resultados obtidos muito significativos: produção de texto, com explicitação das 

regras de jogos; apresentação dos jogos e suas regras, durante todo o período da 

manhã e da tarde. Os professores, diretores e pibidianos participaram da 

apresentação do projeto, aceitando os desafios de cada jogo, lendo suas regras e 

jogando com os alunos. Os alunos que possuíam dificuldades com avaliações formais 

tiveram a oportunidade de serem avaliados através de uma forma mais lúdica e, 

através dos jogos, os professores puderam observar as competências e habilidades 

dos estudantes. No processo de criação dos jogos, os alunos puderam desenvolver a 

parte criativa e aprenderam a trabalhar e tomar decisões em conjunto. 
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E-mail: mbapereira@gmail.com 
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ROMANTISMO ONTEM E HOJE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

Supervisor(es) Participante(s):  
Maria José Pires Simão 

Estagiário(s):  
Alana dos Santos Mariano 

Daniella Zanardo galvão 

Izabely Santos Alves da Fonseca 

João Victor Izadoro da Silva 

Laura Marins Arruda 

Letícia de Brito Ferreira 

Luíza Lourenço Luz 

Sara de Jesus Silva Medeiros Quintanilha 

 
Este pôster visa apresentar ações desenvolvidas na E.E.Santos Dias, no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto de Língua 

Portuguesa da FFP-UERJ. Utilizando pressupostos teórico-metodológicos de DOLZ, 

NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004), as atividades, direcionadas para o Ensino Médio, 

foram elaboradas no formado de uma sequência didática (SD), envolvendo os 

gêneros canção e poema. A SD foi projetada com o propósito de estabelecer, através 

do estudo dos gêneros selecionados, uma relação entre o romantismo no passado e 

nos dias atuais, tomando como referência o Romantismo, com o intuito de incitar a 

reflexão, a imaginação e a criatividade. A proposta abarcou os seguintes objetivos: 

aproximar mais a literatura dos alunos de Ensino Médio, através do diálogo entre o 

poema e a canção; discutir o ideário do Romantismo, tendo em vista o eixo temático 

“O Romantismo ontem e hoje”; instigar a capacidade de escrita, criatividade e 

interpretação; analisar a presença da temática romântica em diferentes contextos 

históricos e culturais; identificar, em obras literárias, estereótipos e discriminações 

em relação aos negros e aos indígenas e caracterizar as três gerações do Romantismo 

brasileiro. Na condução das ações propostas, adotaram-se os seguintes passos: “O 

romantismo na música”. A turma escutou várias músicas, entre elas, "Românticos", 

de Vander Lee, e, em seguida, as letras foram analisadas e comparadas; “Ser 

romântico”. Ocorreu uma conversa informal sobre o que é ser romântico: os alunos 

refletiram sobre as temáticas do amor nos dias atuais, estabelecendo relações entre 

as letras das músicas estudadas e poemas do Romantismo: “O Romantismo”. Foram 

lidos os poemas “Canção de Exílio” e “I-Juca Pirama” e, posteriormente, discutiram-

se questões ligadas ao ideário do Romantismo; Aprofundamento de conhecimentos 

sobre o Romantismo”. Procedeu-se a leitura dos poemas "Se eu morresse amanhã", 

de Álvares de Azevedo, "Se se morre de amor", de Gonçalves Dias e "Meus oito anos", 

de Casimiro de Abreu. Dando continuidade à atividade, foi exibido o filme Cartas para 

Julieta, de Gary Winick, e analisada a música "Um minuto para o fim do mundo, de 

CPM 22. Depois disso, foi proposto aos alunos que elaborassem uma produção de 

cunho poético a partir da indagação: "Quem ama volta ou nunca vai embora?". Os 

discentes também reproduziram as capas dos romances Iracema, Lucíola, Senhora, 

O Seminarista e A moreninha, utilizando para tal fotos deles mesmos; “ Romantismo 

e a poesia social”. Os estudantes leram e dramatizaram o poema "Navio Negreiro”, 

de Castro Alves, e, em seguida, fizeram uma releitura do rap "Navio Negreiro", de 

Slim Rimografia. Os alunos apresentaram um desempenho muito bom, o que 

demonstrou que o trabalho planejado com base no modelo de SD com propostas 

articuladas com a realidade dos alunos, pode ser muito produtivo, pois favorece a 
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assimilação dos conteúdos e leva os discentes a alcançarem êxito na execução das 

tarefas. 

 
E-mail: m.isaura27@gmail.com 
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INFÂNCIA NA BAIXADA: REFLEXÕES SOBRE ESPAÇO E LUGAR DA CRIANÇA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 

Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 

Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 

Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
BRENDA CARDOSO PEREIRA 

Estagiário(s):  
Brenda Cardoso Pereira 

 
O ensino de Geografia deve estar voltado ao desenvolvimento da capacidade de ver 

a realidade a partir de sua espacialidade, isto porque a sala de aula implica em uma 

ação colaborativa, participativa e de construção conjunta, exigindo a percepção dessa 

relação para o entendimento desta tese.Nesse contexto, é necessário que o sujeito 

entenda que ele é parte integrante da realidade escolar periférica e que, por meio de 

sua ação,influencia e é influenciado.Diante do exposto e a partir dos conhecimentos 

geográficos produzidos na Universidade da Baixada Fluminense (FEBF).A realização 

de leituras periódicas relacionadas à ciência geográfica, geografia escolar em especial 

e o movimento de renovação crítica ao cotidiano escolar e periférico.Com base nas 

teorias interpretativas da cultura (como a geografia da infância e a sociologia da 

infância) ressaltamos a rua e os espaços públicos como campo que nos permite 

observar modos de vida, cotidiano, interação, e muitos outros aspectos das culturas 

e das infâncias.Nesta tese, pretendo refletir sobre as relações entre crianças e 

infâncias, enfatizando o espaço da baixada fluminense no contexto das infâncias. 

Para isso consideraremos a natureza social da criança pequena, que a coloca em 

relação de grande dependência diante do adulto. A fim de discutir esse contexto, nos 

utilizaremos da sociologia da infância e da geografia da infância. Para a geografia da 

infância, os conceitos de espaço e lugar são fundamentais para explicar as 

identidades e o sentimento de pertencimento. O contexto da discussão é Duque de 

Caxias, situada na Baixada Fluminense, e pretendo , a partir das abordagens 

propostas, apresentar alguns argumentos a favor do uso do espaço urbano pelas 

crianças, especialmente as pequenas, como parte importante na constituição da 

subjetividade humana.O espaço da criança, de acordo com análise de Ariès (1981, 

p. 185) passou a ser, no século XIX, a escola, considerada como espaço próprio para 

conter e preparar a infância afastando-a de um mundo exterior, para o confinamento 

com finalidade educacional.Acreditamos que a organização e o uso do espaço a 

Baixada Fluminense,especialmente para os pequenos, seja um caso dessa natureza. 

Além disso, a ideia de espaço humanizado pode se associar com praças e parquinhos 

para as crianças, áreas verdes e locais onde se possa auxiliar a criança a amar 

também os espaços abertos de sua cidade. A nós, uma infância vivida, em sua maior 

parte, em ambientes fechados, nos parece restritiva, negando à criança seu direito a 

uma infância rica de experiências significativas que somem para a construção da sua 

cidadania. 

 
E-mail: brecardoso2@gmail.com 
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MANUAL DE PUBLICAÇÃO - EDUERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: EDITORA DA UERJ 

Unidade: EDITORA DA UERJ 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  
Jessica Lorreine de Araujo Lourenco 

 
A editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (EdUERJ) apresenta um novo 

modelo de Manual de Publicação para autores interessados em publicarem seus livros 

através de nossos serviços. O projeto parte da iniciativa do setor de Coordenadoria 

de Produção Editorial pela necessidade de ampliar o projeto de publicação, fazendo 

dele um manual único e de modelo específico de nossa Editora. A coordenadoria de 

Produção editorial é quem trabalha diretamente com as etapas da publicação desde 

o recebimento do texto. Quando passado pela coordenação editorial e aprovação 

desse setor, nos é chegado o arquivo para ser então revisado e diagramado pela 

equipe que se divide em revisores,tradutores, designers e assistentes de produção, 

que avaliam e fazem a pós-revisão para que o texto seja encaminhado para a 

diagramação, que é onde o livro começa a ganhar cara de livro. Depois das várias 

etapas, vamos diretamente para a entrega do arquivo para a impressão ou da 

produção final dele de convertimento para e-book. Todas essas etapas contêm prazos 

e metas para que o trabalho seja feito no prazo exigido no contrato feito com o autor. 

Sendo assim, todas essas etapas após a coordenação editorial encaminhar para a 

Produção o arquivo, as etapas passam a ser de responsabilidade desse setor. Por 

esse motivo a iniciativa parte para o ponto principal que é a entrega devida dos 

arquivos de imagem, textos, capítulos e sumários dentro das expectativas que a 

produção almeja para que o trabalho corra sem devolução para o autor por falta de 

alguma parte da publicação. O que alguns autores não tem conhecimento é do 

trabalho a mais que a Coordenadoria de Produção tem quando um arquivo não segue 

a formatação obrigatória do word e da diagramação de imagens. Nesse sentido, o 

novo manual de publicação será cabido de mais algumas regras de formatação únicas 

para que a publicação seja aprovada e a nossa necessidade de trabalho também seja 

atendida como esperamos. O novo manual contará com a responsabilidade do autor 

em lê-lo (foi aplicada à ele uma prévia explicação e linguagem acessível para quem 

não trabalha numa editora entenda, de fato, o que é pedido), e compreender as 

formas ABNT, o motivo da necessidade do cumprimento de algumas regras de 

gramática da língua portuguesa e também nosso formato editorial. Portanto, nosso 

projeto conta com a participação da Coordenação editorial nessa tarefa da seleção 

dos arquivos e da distribuição dessa nova formação. O intuito do projeto é justamente 

de facilitar, compreender e patentear um manual de publicação da EdUERJ. 

 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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EDUERJ 25 ANOS: A DINÂMICA DO EDITORIAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: REITORIA 

Unidade: REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
GLAUCIO JOSE MARAFON 

Estagiário(s):  
Camila Novaes Maia 

Talita Ribeiro Marques 

 
A Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EdUERJ) manteve como uma 

de suas metas para 2019 dar continuidade à ampliação do catálogo de publicações 

produzidas, mantendo a qualidade e ampliando o alcance ao público por meio de 

novas tecnologias. A editora é formada pela Coordenadoria Editorial, Coordenadoria 

de Produção, Gerência de Distribuição e Mídias Sociais, todas sob a supervisão do 

Editor Executivo e do Conselho Editorial. O projeto de Consolidação da Secretaria 

Editorial pertence à Coordenadoria Editorial. Esta assessora o Editor Executivo, 

auxilia o Conselho Editorial no recebimento das novas propostas e acompanha as 

mesmas, garantindo a regularidade das publicações da editora. Por meio desse 

projeto, o Editorial orienta autores e organizadores quanto às normas para 

publicação, análise de originais, elaboração de acordos de edição, declarações, 

autorizações, invoices, inscrição em prêmios literários e interface com tradutores e 

pareceristas. Além disso, também é responsável por auxiliar os projetos editoriais, 

assessorar o editor executivo no cumprimento de diversas atividades, elaborar 

relatórios, organizar arquivos digitais e físicos, encaminhar solicitação de contratos, 

solicitar orçamentos e fazer controle de pagamentos. É muito importante que o 

Editorial revise a estrutura dos procedimentos que devem ser realizados e de todas 

as responsabilidades exigidas, pelo fato de ser um departamento que se envolve com 

todas as etapas de pré-produção, algumas de produção e mantém contato com 

autores e instituições parceiras. Sendo assim, é interessante que haja uma rotina de 

repensar os procedimentos que cabem ao setor, para que estes sejam feitos da forma 

mais eficaz possível, preservando a qualidade e agilidade das atividades. O presente 

trabalho expõe a rotina do Editorial por meio dos três agentes fundamentais que 

formam essa dinâmica: autor, equipe editorial e Editor Executivo/Conselho Editorial. 

Neste projeto, destacamos a participação de cada um desses três agentes, 

evidenciando suas responsabilidades, ações e comprometimento, desde a submissão 

do original até o envio do material para a Produção. Além disso, buscamos trazer 

pontualmente a imagem e a lembrança de alguns fatos marcantes da trajetória dos 

vinte e cinco anos da editora. Apresentamos os primeiros títulos produzidos e 

também títulos vencedores de prêmios reconhecidos nacionalmente, como o prêmio 

Jabuti e o prêmio Abeu, e encerramos com a publicação comemorativa aos vinte e 

cinco anos da Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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EDITANDO LIVROS E ATOS DE LEITURA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Brasileira 

Centro: REITORIA 

Unidade: REITORIA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
JOAO CEZAR DE CASTRO ROCHA 

Estagiário(s):  
Michelle Cardoso de Sá 

 
O trabalho de edição de livros é uma ferramenta de grande impacto para alunas e 

alunos dos cursos de Letras. A afirmação se sustenta sobretudo pelas competências 

exigidas pelo próprio trabalho; competências essas relacionadas intrinsecamente ao 

ato de leitura, na acepção proposta pelo teórico alemão Wolfgang Iser. Vale dizer, 

trata-se de um ato intenso e intensificado de decodificação do signo linguístico em 

sua relação com uma cadeia de sentidos textualmente arranjados. Ao mesmo tempo, 

e num sentido mais pragmático, o trabalho de edição demanda um alto nível de 

concentração tanto para aspectos microtextuais – correção ortográfica, pontuação, 

padronização de referências e de notas, organização de referências bibliográficas, 

entre outras tarefas – quanto para elementos macrotextuais – coerência interna do 

texto, acuidade das informações, checagem de fontes, sustentação do argumento, 

entre outros fatores. Combina-se, desse modo, desde um trabalho propriamente 

mecânico de padronização até uma tarefa altamente especializada de avaliação de 

originais. Ademais, ao editar todo um livro, seja de um único autor, seja uma 

coletânea de autores diversos, a aluna Michelle Cardoso de Sá entrou em contato 

com conteúdos não necessariamente estudados em sala de aula, ampliando assim 

seu repertório de conhecimento. Dois foram os livros principais editados com 

competência e dedicação pela aluna: “A SOLIDARIEDADE DOS VIVENTES E O 

PERDÃO – Jacques Derrida / Evando Nascimento”. Esse livro foi fruto de uma 

atividade da Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, as “Jornadas Casa de Leitura Dirce 

Cortes Riedel – UERJ”. A bolsista de EIC falará sobre a experiência de editar esse 

livro, que possui a seguinte estrutura: APRESENTAÇÃO – Nabil Araújo. A 

SOLIDARIEDADE DOS VIVENTES E O PERDÃO, seção com 10 textos: 1.Provações do 

impossível: a desconstrução, o perjúrio e o perdão – Fernanda Bernardo; 2. Perdoar, 

a propósito de Derrida – Marcos Siscar; 3. Os crimes contra a humanidade e o enigma 

do perdão – Cláudia Perrone-Moisés; 4.Do julgamento inaugural – e sua 

(im)possibilidade perdão, justiça, crítica – Nabil Araújo 5. A verdade na prova do 

perdão: leitura cruzada da “Conferência do Rio de Janeiro” e do seminário “O perjúrio 

e o perdão”, de Jacques Derrida – Ginette Michaud; 6. Espectros de Marx, Espectros 

de Freud – Élisabeth Roudinesco; 7.O perdão e a pós-verdade: algumas reflexões – 

Alcides Cardoso; 8. Pedindo desculpas aos animais na comunidade dos viventes – 

Mónica Cragnolini; 9. Derrida e as plantas: disseminações – Evando Nascimento; 10. 

Comentários de Evando Nascimento; Por fim, há a seção EM TORNO DE JAQUES 

DERRIDA: TESTEMUNHOS, com três textos: 1. Aprender/ensinar a ler com Derrida – 

Ginette Michaud; 2. Ao encontro de Jacques Derrida – Jean-Paul Lefèvre; 3. Uma 

amizade de pensamento – Evando Nascimento. 

 
E-mail: jccr123@yahoo.com.br 
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CURSO DE CANÇÃO FRANCESA TRADICIONAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ILMA DE PAULA MOURA BASTOS 

Estagiário(s):  
Júlia Andrade da Silva Rosa 

 
O curso de canção Francesa Tradicional através da compreensão e Interpretação da 

mensagem das letras da música francesa, estimulando a observação e a reflexão dos 

alunos, despertando o interesse pela música, língua e a civilização francesa, através 

de construção de frases, noções gramaticais e fonéticos, ampliação de vocabulário 

percebendo a estrutura da língua francesa que serão estudadas de forma 

assistemática, sendo uma ferramenta na construção de igualdade na vida social da 

terceira idade, algo prazeroso, afetivo e desafiador. Cantar e trabalhar as temáticas 

das canções francesas é essencial, afinal quem canta aprende muito mais. O projeto 

é desenvolvido na UnATi há 10 anos, com grande procura e trata da possibilidade de 

transformação do idoso através da educação, mediante novas possibilidades de se 

compreender, a utilização da educação libertadora como instrumento de 

transformação. Simbolicamente percebido como incapaz de aprender, principalmente 

novos ensinamentos, tais como, informática, língua estrangeira, etc., ainda se 

conhece muito pouco sobre a pessoa idosa, e até o momento outros atores têm falado 

pelos idosos, dando foco ao envelhecimento e à velhice como processo negativo e 

homogeneizador. Percebendo-se a necessidade de desnaturalizar o fenômeno da 

velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída, a educação 

em terceira idade está preocupada em desvelar as forças que promovem a 

desigualdade na vida dessas pessoas, o estudo da língua francesa através da canção 

francesa tradicional. A aprendizagem da língua estrangeira é algo prazeroso , afetivo 

e desafiador desvela as forças que promovem a desigualdade na terceira idade e 

enfatiza o desenvolvimento da comunicação e compreensão oral, visando melhor 

integração e ressocialização do aluno idoso, ampliando suas experiências e a fluência 

da língua através de exercícios gramaticais de forma assistemática e exercícios 

fonéticos, sem deixar de lado os conteúdos básicos.3) Plano de atividades proposto 

para o bolsista.- Habilitar o aluno idoso a melhorar os seus conhecimentos da língua 

francesa através de construção de frases, exercícios compreensão e Interpretação de 

letras de músicas tradicionais,e autores/cantores como: Edith Piaf,Charles 

Aznavour,Mirreille Mathieu, Joe Dassin,Yves Montand, Françoise Hardy,Alain 

Barrièrre, Christophe,Dalida, Pierre Troussant, Adamo, Charles Trenet, etc. - 

Resultados obtidos: Ampliação do vocabulário do aluno através de letras de músicas 

percebendo a estrutura da língua francesa. As noções gramaticais são estudadas de 

forma assistemática da educação permanente.Aprendizagem do idioma francês mais 

fácil para o idoso que aprende com exercícios interativos, letras de músicas, e vídeos. 

 
E-mail: ilmaparis.bastos@gmail.com 
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REVISÃO DE TEXTOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO DECULT 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 

Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
ROSANE AUGUSTA FERNANDEZ 

Estagiário(s):  
Jessica Caroline Pessoa dos Santos 

 
O Departamento Cultural da Sub-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ é 

responsável por planejar, assessorar e executar projetos e ações de natureza artística 

e cultural na Universidade. Para exercer suas funções, o Decult requer uma equipe 

integrada com uma boa circulação de informações entre as equipes, além da 

eficiência na divulgação interna e externa de todas as atividades. Outrossim, é 

essencial nesse trabalho que a norma culta da língua portuguesa seja respeitada para 

manter a inteligibilidade dos textos e sua adequação ao meio em que estamos 

inserindo nossa informação. Com a participação dos bolsistas, esse projeto colabora 

para uma melhoria sensível em nosso trabalho de comunicação, sem ruídos causados 

pelo mau entendimento da língua. Colaboraremos também para a formação de 

nossos alunos, contribuindo com a interseção entre a sala de aula e a prática 

profissional. Esse projeto tem, ainda, como fundamentação a contribuição do uso 

adequado da língua portuguesa nos textos dos diferentes gêneros nos quais o Decult 

se define ou define os seus eventos para que sejam divulgados; sejam catálogos das 

exposições ou posts nas redes sociais. Além disso, esse uso adequado também nos 

previne ruídos de comunicação entre as equipes do Decult e entre elas e seus 

públicos. Os objetivos do projeto se entendem como organizar as publicações do 

Decult, de acordo com a norma culta da língua; editar e revisar textos escritos pela 

equipe do Decult; redigir textos e modelos necessários ao dia a dia do Departamento; 

organizar e editar as normas que regem esses textos; transformar o dia a dia da 

revisão em um manual de redação para a equipe; colaborar na formação de alunos 

de Letras/Língua Portuguesa. Nesse período, já realizamos alguns desses objetivos, 

elaborando um cronograma com prazos para revisão dos textos; reuniões periódicas 

com a equipe de comunicação para estabelecer prazos e dividir tarefas; revisão dos 

textos de divulgação nas mídias sociais, catálogos de exposições, fôlderes, banners, 

todo o material produzido pela equipe de comunicação; padronização da linguagem 

nos textos, como abreviações, definição de palavras em caixa alta, títulos etc; Além 

disso, a supervisora do Instituto de Letras, professora Claudia Moura da Rocha, 

realizou oficina de Língua Portuguesa para os bolsistas do Decult, prevendo novas 

oficinas para o próximo semestre para sanar as dúvidas da equipe. E para 2020, a 

ideia é transformar o trabalho em um Manual de redação do Decult e deixá-lo como 

referência em Língua Portuguesa para o Departamento. 

 
E-mail: rosaneaf@gmail.com 
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PIBID - SUBPROJETO INGLÊS MARACANÃ - NÚCLEO BENEDITO OTTONI 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 

Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Paula Tavares de Moraes Silva Cypriano 

Rosane Augusta Fernandez 

Estagiário(s):  
Fernanda Maranhão Dertoni 

Juan Carlos Galdino Vieira da Silva 

Juliane Duarte Guerra 

Lavínia Bastos Barbosa Lira 

Livia Peres Vieira 

Rodrigo da Luz de Macedo 

Thaianne Alves Cardoso 

Vitoria Luiza Monteiro Fernandes 

 
O PIBID é um programa de iniciação à docência do Ministério da Educação que visa 

proporcionar aos discentes de cursos de licenciaturas uma aproximação prática ao 

cotidiano das escolas púbicas e ao contexto em que elas estão inseridas, por meio 

de observação e de participação em salas de aula das disciplinas de especialidade da 

graduação dos bolsistas participantes. O programa foi reformulado em 2018, mas o 

subprojeto de Inglês Maracanã continuou participante subjacente ao projeto guarda-

chuva da UERJ, o qual incorporou variadas disciplinas de diversos cursos de 

licenciatura. Seu objetivo principal é o de contribuir para a formação inicial e 

continuada do professor em formação, a partir de uma perspectiva de letramento 

integrador (particularmente das habilidades de escrita, leitura e fala), promovendo 

acesso à informação e habilidades comunicativas, tanto para alunos-bolsistas quanto 

para os alunos das aulas regulares. Nosso subprojeto está subdividido em três 

núcleos de prática, contando cada um com uma professora da escola participante. 

Assim, temos o núcleo Benedito Ottoni, com a professora Rosane Fernandez; o núcleo 

CEFET 1, com a professora Kátia Cilene Cunha de Aguiar e o núcleo CEFET 2, com a 

professora Flávia Silveira Dutra. Cada núcleo conta com oito bolsistas, que colaboram 

com a criação, confecção e desenvolvimento de atividades, aplicadas pela professora-

supervisora. O trabalho ora exposto refere-se ao núcleo da Escola Municipal Benedito 

Ottoni, com alunos do Ensino Fundamental 1 e uma sala de sexto ano experimental, 

e tem se desenvolvido a partir de estudos que concatenam o projeto político 

pedagógico da escola com a proposta pedagógica da disciplina e o material didático, 

visando a intervenção em aulas, por meio da criação e desenvolvimento de materiais 

e atividades instrucionais, lúdicas e alternativas, com foco em situações 

comunicativas vivenciadas por aprendizes em situações autênticas. Dessa forma, os 

alunos do curso regular tiveram a oportunidade de desenvolver sua motivação para 

a aprendizagem da língua inglesa e, consequentemente, envolverem-se nas aulas e 

nas atividades de língua inglesa de uma maneira mais divertida e sedimentada. 

Enquanto isso, os bolsistas projetaram atividades de acordo com a idade dos alunos 

da turma, como a de contar a história da Pequena Sereia associando-a à 

conscientização sobre o destino do lixo, além do projeto de caça ao tesouro e o 

desenvolvimento de jogos de tabuleiro em tamanho real. Os integrantes do projeto 

reúnem-se regularmente a fim de compartilharem suas experiências e projetar novas 

atividades. Ademais, os bolsistas também estão se desenvolvendo cientificamente 

por meio de pesquisa empírica e prática, em duplas ou individualmente. Os focos das 
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pesquisas são: contraste do impacto de atividades audiovisuais e apenas de áudio; 

a contribuição do lúdico para a aprendizagem e a influência da língua materna na 

aprendizagem de língua estrangeira na infância. 

 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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PIBID - SUBPROJETO INGLÊS MARACANÃ - NÚCLEO CEFET 1 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 

Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Paula Tavares de Moraes Silva Cypriano 

Kátia Cilene Cunha de Aguiar 

Estagiário(s):  
Ariel Matos de Almeida Pinto 

Beatriz Gonçalves da Silva 

Deborah Gutierrez Tavares 

Eduardo Pellew Wilson 

Gabriela da Silva Gonçalves Macedo 

Isabella Louise Ramos de Assis 

Jhonatas Pacheco de Souza 

Larissa Andrade Martins da Cunha 

 
O PIBID é um programa de iniciação à docência do Ministério da Educação que visa 

proporcionar aos discentes de cursos de licenciaturas uma aproximação prática ao 

cotidiano das escolas púbicas e ao contexto em que elas estão inseridas, por meio 

de observação e de participação em salas de aula das disciplinas de especialidade da 

graduação dos bolsistas participantes. O programa foi reformulado em 2018, mas o 

subprojeto de Inglês Maracanã continuou participante subjacente ao projeto guarda-

chuva da UERJ, o qual incorporou variadas disciplinas de diversos cursos de 

licenciatura. O objetivo principal é contribuir para a formação inicial e continuada do 

aluno-professor, a partir de uma perspectiva de letramento integrador 

(particularmente das habilidades de escrita, leitura e fala), promovendo acesso à 

informação e habilidades comunicativas, tanto para alunos-bolsistas quanto para os 

alunos das aulas regulares. Este subprojeto está subdividido em três núcleos, cada 

qual com uma professora da escola participante. Assim, temos o núcleo Benedito 

Ottoni, com a professora Rosane Fernandez; o núcleo CEFET 1, com a professora 

Kátia Cilene Cunha de Aguiar e o núcleo CEFET 2, com a professora Flávia Silveira 

Dutra. Cada núcleo conta com oito bolsistas, que colaboram com a criação, confecção 

e desenvolvimento de atividades, aplicadas pela professora-supervisora. O trabalho 

ora exposto refere-se ao núcleo 1 do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca - Maracanã (CEFET), o qual conta com alunos de cursos técnicos 

variados no nível de Ensino Médio Integrado, Subsequente e Concomitante. O 

trabalho do PIBID tem sido desenvolvido a partir da observação das diferenças de 

foco, objetivos e conteúdos das turmas, bem como pela leitura e discussão dos 

componentes da escola. O objetivo principal é atingir conscientização contextual a 

fim de que possam ser desenvolvidas atividades instrucionais alternativas com foco 

em situações comunicativas vivenciadas por aprendizes em situações autênticas 

específicas de sua área de interesse, seja ela Turismo, Edificações, Informática ou 

outra. Assim, os alunos do Ensino Médio em questão têm tido oportunidade de 

desenvolver sua motivação para a aprendizagem da língua inglesa e, 

consequentemente, envolverem-se nas aulas e nas atividades de língua inglesa de 

maneira sedimentada. Enquanto isso, os bolsistas projetaram atividades de acordo 

com a área da turma, as quais envolveram a elaboração de paródias para a oralidade 

em apresentações de seminário interdisciplinar na turma de Informática e aplicação 

de jogos para a turma de edificações. Além disso, os bolsistas estão se 

desenvolvendo cientificamente por meio de pesquisa empírica e prática, em duplas 
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ou individualmente. Os focos das pesquisas neste núcleo são: “filtros afetivos” na 

aprendizagem de inglês; Inglês para fim específico associado ao interesse pelo tipo 

de atividade; a contribuição do lúdico para a aprendizagem técnica e crenças sobre 

a aprendizagem de L2. 

 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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PIBID - SUBPROJETO INGLÊS MARACANÃ - NÚCLEO CEFET 2 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 

Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência/CAPES 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 

Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Paula Tavares de Moraes Silva Cypriano 

Flavia Silveira Dutra 

Estagiário(s):  
Alexandre Stéfanno de Sousa Ramos 

Allan Hilario Conceição dos Santos 

Berenice Barbosa dos Santos 

Daiana Cristina Ferreira Seixas 

Daniel Fernandes Henquer 

Jonathas Firmino Sales 

Julia Reyes 

Yago da Fonseca Oliveira 

 
O PIBID é um programa de iniciação à docência do Ministério da Educação que visa 

proporcionar aos discentes de cursos de licenciaturas uma aproximação prática ao 

cotidiano das escolas púbicas e ao contexto em que elas estão inseridas, por meio 

de observação e de participação em salas de aula das disciplinas de especialidade da 

graduação dos bolsistas participantes. O programa foi reformulado em 2018, mas o 

subprojeto de Inglês Maracanã continuou participante subjacente ao projeto guarda-

chuva da UERJ, o qual incorporou variadas disciplinas de diversos cursos de 

licenciatura. O objetivo principal é contribuir para a formação inicial e continuada do 

aluno-professor, a partir de uma perspectiva de letramento integrador 

(particularmente das habilidades de escrita, leitura e fala), promovendo acesso à 

informação e comunicação, tanto para alunos-bolsistas quanto para os alunos das 

aulas regulares. Este subprojeto está subdividido em três núcleos, cada um com uma 

professora da escola participante: o núcleo Benedito Ottoni, com a professora Rosane 

Fernandez; o núcleo CEFET 1, com a professora Kátia Aguiar e o núcleo CEFET 2, 

com a professora Flávia Silveira Dutra. Cada núcleo tem oito bolsistas colaborando 

com a criação, confecção e desenvolvimento de atividades aplicadas pela professora-

supervisora. O trabalho ora exposto refere-se ao núcleo 2 do Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Maracanã (CEFET), que conta com 

alunos de cursos técnicos variados do Ensino Médio Integrado, Subsequente e 

Concomitante. O trabalho do PIBID se desenvolve a partir da observação das 

diferenças de foco, objetivos e conteúdos das turmas, bem como pela leitura e 

discussão dos componentes da escola. O objetivo principal é a conscientização 

contextual para o desenvolvimento de atividades instrucionais alternativas com foco 

em situações comunicativas vivenciadas autenticamente por aprendizes em sua área 

de interesse, seja Turismo, Edificações, Informática, Mecânica ou outra. Assim, os 

alunos do Ensino Médio em questão têm oportunidade de desenvolver sua motivação 

para a aprendizagem da língua inglesa e, consequentemente, envolverem-se nas 

aulas e nas atividades de língua inglesa de maneira sedimentada. Enquanto isso, os 

bolsistas projetaram atividades de acordo com a área da turma, aplicando tarefas 

com músicas, vídeo clips e um episódio da série “The Black Mirror”, enfocando 

vocabulário e itens gramaticais e discutindo a respeito do uso de mídias sociais; e 

estão se desenvolvendo cientificamente por meio de pesquisa empírica e prática, em 

duplas ou individualmente. Os focos das pesquisas neste núcleo são: relações de 

identidade racial em atividades com poesia X rap; o ensino instrumental no curso 
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técnico de informática e as normas do MEC; a literatura como conscientização cultural 

e crítica no curso de turismo; problematização das identidades de gênero e 

sexualidade em diversos gêneros textuais e multimodalidade no ensino de inglês. 

 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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EXPERIÊNCIA NO SETOR DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DA UERJ 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 

Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 

Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 

Apresentação: Pôster 

Supervisor:  
CRISTINA RUSSI GUIMARAES FURTADO 

Estagiário(s):  
Gabrielle Sant`Anna de Oliveira 

Isadora da Silva Marcal 

 
A atuação na DCI está apoiada por três pilares: Convênios, Eventos e Intercâmbio. 

Com o auxílio dos supervisores e dos responsáveis por cada área de atuação da 

equipe DCI, o bolsista é orientado a desempenhar as tarefas em cada um dos 

segmentos de modo a ter compreensão das atividades desenvolvidas pela 

cooperação internacional da UERJ. É possível também dentro das atividades 

desenvolvidas pelo setor, praticar o conhecimento da língua estrangeira, ter contato 

com pessoas de diversas nacionalidades e culturas. O bolsista tem a oportunidade de 

auxiliar a equipe não somente com traduções e versões de documentos em idiomas 

estrangeiros, mas, também, nos processos administrativos, na recepção de 

estudantes e professores, auxiliar no planejamento de eventos e contato com 

diversos setores da universidade. Cabe a DCI, os trâmites realizados para a recepção 

de alunos estrangeiros em intercâmbio na UERJ, bem como dos alunos da UERJ que 

saem para intercâmbio no exterior. O processo de intercâmbio para alunos da UERJ 

se inicia com a divulgação de edital com as vagas disponíveis, o candidato preenche 

um formulário e formaliza o interesse para participar do processo. O Conselho 

Consultivo da DCI, formado por Professores, analisa as candidaturas e seleciona os 

candidatos de acordo os aspectos exigidos pelo Edital. Após a seleção é feita a 

nomeação do candidato para a IES estrangeira pretendida. O bolsista da DCI auxilia 

os estudantes ao longo do processo esclarecendo dúvidas até o envio das inscrições 

das universidades estrangeiras e a iniciação do processo de afastamento dos mesmos 

da UERJ. A tramitação até a chegada do estudante estrangeiro interessado em 

realizar intercâmbio na UERJ perpassa pelo contato inicial via e-mail e culmina com 

o envio de carta de aceite para obtenção do visto de estudante, para ficar na UERJ 

por um semestre ou dois. O bolsista da DCI auxilia os alunos estrangeiros 

esclarecendo dúvidas ao chegar à universidade e se comunica com eles utilizando 

idioma estrangeiro. Em 2019 foi reativado o Programa Amigo que tem como objetivo 

promover o encontro de alunos estrangeiros em intercâmbio com alunos de 

graduação da UERJ, para compartilhar informações sobre a rotina urbana e 

mobilidade na cidade do Rio, além auxílio com as rotinas da UERJ. Por meio deste 

projeto, podemos ter um olhar diferenciado de como funciona a internacionalização 

da universidade, bem como as oportunidades para os alunos da UERJ no exterior 

viabilizadas através dos convênios estabelecidos. O bolsista tem a oportunidade de 

atuar em equipe com experiência profissional para atuar com responsabilidade, pró-

atividade, além de ser incentivado pelos funcionários da DCI na execução das tarefas 

do cotidiano. Compreender o funcionamento do setor e ter experiências com o 

trabalho em equipe de agrega muito à bagagem acadêmica e ao valor pessoal, 

habilidades imprescindíveis para a formação de alunos graduandos. 

 
E-mail: assessoria@dci.uerj.br 

 


